
 

 

 

 
!

Demonstratortest av gassensor 
baserad på tryckt organisk 
elektronik och jonledande papper 

 

Demonstration Test of Gas Sensor Based on Printed Organic 
Electronics and Ion-Conductive Paper. 

 
Henrik Palmlund Wahlgren 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Högskoleingenjör inom Elektroteknik, Högskoleingenjör inom Mekatronik 

C-nivå 22.5 hp 

Handledare: Magnus Lestelius, Peter Röjder 

Examinator: Arild Moldsvor 

2013-07-02 

{Löpnummer} 



! ii!

Abstract 
 

Researchers at Karlstad University have developed a method for making paper ion 

conducting. The reasearchers want to test this technique in various applications and produce 

products that make use of the ion-conducting paper. Hopefully this will drive the development 

forward and result in new applications for the ion-conducting paper.  

This study was to test the possibility of manufacturing a gas sensor of conducting paper along 

with electrodes of conductive polymers printed on the paper. By comparing the paper sensor 

with an electrochemical cell in which the electrodes of conductive polymer replaces 

electrodes of metal and ion-conductive paper replaces the liquid electrolyte in the 

electrochemical cell, it was hoped that it would be possible to measure the oxidation and 

reduction reactions that a gas could introduce at the electrodes. 

It was shown that it is possible to measure a potential difference in the range of 0.3 V to 0.5 V 

between the electrodes when exposing an electrode to 100% oxygen. The reaction that takes 

place is relatively slow and the reaction rate is partly due to the distance between the 

electrodes. 

Since the sensor can measure oxidation and reduction reactions it is possible that, in further 

development of a sensor, the sensor can be made into a versatile sensor with more 

applications than gas measurement as there are many more ways to oxidize or reduce the 

electrodes than by exposure to oxygen. 

During the study there have been discussions and meetings held with various companies in 

the sensor industry to be able to specify what the market demands of a sensor made of paper 

and the requirements that must be placed on the sensor for it to be interesting for the 

companies. 
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Sammanfattning 
 

På Karlstads universitet har forskare tagit fram en metod för att göra papper jonledande. 

Denna teknik vill forskarna testa att använda i olika tillämpningar för att få fram produkter 

som använder sig av det jonledande pappret på marknaden och på så sätt även driva 

utvecklingen framåt. Förhoppningsvis kommer denna utveckling att leda till nya applikationer 

för det jonledande pappret. 

Målet med detta arbete var att ta fram en demonstrator för en gassensor tillverkad av detta 

papper tillsammans med, på pappret tryckta, elektroder i ledande polymerer. Genom att likna 

papperssensorn med en elektrokemisk cell där elektroderna av ledande polymer ersatte 

elektroder i metall och jonpappret ersatte den flytande elektrolyten i den elektrokemiska 

cellen antogs det att det gick att mäta de oxidations- och reduktionsreaktioner som en gas 

skulle kunna introducera på elektroderna. 

Det visade att det är möjligt att mäta upp en potentialskillnad i storleksordningen 0,3 – 0,5 V 

mellan elektroderna när en elektrod exponeras för 100 % syrgas. Denna reaktion sker relativt 

långsamt och reaktionshastigheten beror bland annat på avståndet mellan elektroderna.  

Möjligheten att med sensorn mäta oxidations- och reduktionsreaktioner skulle kunna, genom 

vidare utveckling, göra sensorn till en mångsidig sensor med fler applikationer än gasmätning 

då det finns många fler sätt att oxidera eller reducera elektroderna än genom exponering för 

syrgas.  

Det har under arbetet förts samtal och hållits möten med olika företag inom sensorbranschen 

för att kunna specificera vad marknaden önskar av en sensor gjord av papper och vilka krav 

som måste ställas på sensorn för att den skall vara intressant för företagen. 
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Förkortningar 
 

PEDOT:PSS  Poly(3,4-ethylenedioxthiophene)/Poly(4-styrene sulfonate) 

IPEP  Ionic Paper Electronic Platform 

[bmim]BF4  1-butl-3methylimadazolium tetraflourborate 

TTI  Time-Temperature Indicator 

T50  Tiden det tar att uppnå 50 % av max utslag 

T90  Tiden det tar att uppnå 90 % av max utslag 

T100  Tiden det tar för att uppnå max utslag 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

1.1.1 Organisk elektronik 
 

Med organisk elektronik avses tekniker där ”vanliga” metallbaserade ledningsbanor och 

komponenter har ersatts av en elektriskt ledande polymer. Man använder sig av ordet organisk 

på grund av att polymerer, det vill säga plaster, är kolbaserade. 

Forskningen och utvecklingen av ledande polymerer tog fart efter att man på 70-talet 

upptäckte att det var möjligt att dopa (oxidera) polyacetylen med halogener för att skapa 

material med hög ledningsförmåga från isolator- och halvledarmaterial. Denna upptäckt gav 

forskarna Alan J. Heeger, Alan G. MacDiarmid, and Hideki Shirakawa ett Nobelpris i kemi år 

2000. 

För att göra en plast (polymer), som oftast betraktas som en isolator, ledande måste man få 

plasten att imitera de ledande egenskaperna hos en metall. Plastens elektroner behöver vara 

fria att röra sig i polymeren och inte vara bundna till dess atomer. Polymeren måste bestå av 

konjugerande dubbelbindningar, vilket bland annat polyacetylen (figur 1) består av. 

 

 

 

 

 

Dock är en struktur av konjugerande dubbelbindningar inte nog för att göra polymeren 

ledande. Strukturen möjliggör att elektronerna kan förflytta sig, men i detta utförande är 

elektronerna bundna till atomerna. För att få plasten ledande måste man rubba elektronerna i 

kolkedjan så att de inte längre är lika hårt bundna till atomerna och möjliggöra att de kan 

förflytta sig längre avstånd. Detta görs genom oxidation eller reduktion och processen där 

Figur&1,&Atomstruktur&för&Polyacetylen&
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elektroner tas bort eller tillförs kallas för dopning. Forskarna Alan J. Heeger, Alan G. 

MacDiarmid, and Hideki Shirakawa upptäckte att det var möjligt att oxidera en tunn film av 

polyacetylen med hjälp av en jodånga vilket resulterade i att den elektriska ledningsförmågan 

hos materialet ökade avsevärt [1]. 

Sedan upptäckten på 70-talet har utvecklingen gått framåt och ledande polymerer används i en 

rad olika applikationer för organisk elektronik. En ytterligare aspekt som gör ledande 

polymerer intressanta är att de går att använda i tryckbar elektronik, eftersom de ofta hanteras 

i lösning. Då ledande polymerer är väldigt flexibla kan de tryckas på nästa vilken yta som 

helst, eftersom det oftast bara läggs i ett tunt skikt. Den ledande polymeren kommer i flytande 

form och kan behandlas som bläck när det trycks på material med hjälp av inkjet eller 

screentryckning. Med inkjet menas den metod de flesta vanliga kontorsskrivare använder [2] 

och screentryckning, som oftast används vid tryckning på textilier [3], innebär att en mask 

som släpper igenom polymerlösningen så att det bildar det önskade mönstrat används.   

Att det är möjligt att skapa elektronikstrukturer på flexibla ytor som plastfilmer eller papper 

har lett till att det har varit möjligt att tillverka små elektroniska kretsar för till exempel RFID-

taggar. Genom den struktur som trycks har det varit möjligt att tillverka enkla minnen och 

antenn som en RFID-läsare kan läsa av eller skriva information till. 

Det finns solceller som bygger på organisk elektronik. De har en verkningsgrad på cirka 12 % 

, till skillnad från kiselbaserade som ligger runt 15 % [4]. Det forskas dock ständigt på att 

förbättra de organiska solcellerna prestanda eftersom deras övriga egenskaper är väldigt 

attraktiva. De är billigare än kiselbaserade solceller och det är möjligt att tillverka dem så att 

de täcker stora ytor. De är även till viss del genomskinliga, vilket skulle göra det möjligt att i 

framtiden till exempel täcka en skyskrapas fönster med solceller [5]. Det är även möjligt att 

skapa ljus genom elektroluminiscens med hjälp av OLED:s (Organic Light Emitting Diodes). 

Då det är möjligt att tillverka tunna, lätta och flexibla produkter med organisk och tryckt 

elektronik finns det många applikationsområden för tekniken i framtiden. 
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1.1.2  Jonledande papper. 
 

För att få ett papper jonledande måste det behandlas med en jonvätska [6]. Jonvätskor är i 

allmänhet salter i flytande tillstånd baserade på en substituerad heterocyklisk katjon och en 

organisk eller oorganisk anjon. Joniska vätskor består av joner och kortlivade jon-par. Varje 

salt som smälter utan sönderdelning eller förångning kan vanligtvis göras till en jonisk vätska. 

Eftersom jonbindningar är starkare än van der Waals krafter mellan molekyler i en vätska, 

brukar salter smälta vid en högre temperatur än andra fasta molekyler.  

Vätskan deponeras sedan genom att pappret bestryks med konventionella bestryknings-

tekniker. För en mer detaljerad beskrivning av bestrykningsprocessen, se bilaga. Det är även 

möjligt att använda olika blandningar av jonvätskor för att anpassa konduktiviteten till den 

nivå som önskas. Olika ledningsförmågor fås beroende på vilken kvalité på pappret man 

använder. Då jonvätskor är dyra har det undersökts, i ett tidigare examensarbete, vad som kan 

göras för att dryga ut dem och fortfarande få en tillräckligt god ledningsförmåga i pappret [7]. 

Resultatet av det examensarbetet var att det var möjligt att dryga ut jonvätskan med en CMC-

lösning (Carboxyl Methyl Cellulosa). 

 

1.1.3 Ledande polymer på Jonledande papper 
 

Ionic Paper Electronics Platform (IPEP) är samlingsnamnet för den uppfinning som tre 

forskare på Karlstads universitet har patentanspråk på [8]. Det handlar om att deponera 

jonvätska i ett poröst cellulosamaterial, det vill säga papper, och på så sätt göra det 

jonledande. Patentet beskriver även hur det är möjligt att trycka ledande polymer på detta 

papper för att göra flexibla elektroniska komponenter. Det finns redan flexibla elektroniska 

apparater och komponenter som använder sig av ledande polymerer, men dessa trycks oftast 

på en plastfilm. Det har gjorts försök att trycka på papper behandlat med en plastfilm där den 

elektroniska strukturen trycktes i ledande polymer och sedan deponerade jonledande material 

på pappret för att uppnå elektrokemiska funktioner med hjälp av den ledande polymeren. 

Skillnaden mellan IPEP och denna lösning är att i IPEP är det pappret i sig som är jonledande. 

Det används inte bara som ett medium att ha den elektroniska strukturen på, utan det fungerar 

även som laddningsbärare. Fördelarna med att använda papper är att det är ett billigt, 
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förnybart material och att det är biologiskt nedbrytbart. Det finns även forskningsartiklar som 

behandlar andra metoder för att göra papper elektriskt ledande, men dessa handlar om att 

tillföra andra material än jonvätska, så som kolnanorör, grafit och grafen. Dessa material har i 

projektet ansetts som mindre attraktiva i IPEP, då de ändrar färg på materialet eller kan vara 

hälsovådliga. De kan även minska papprets flexibilitet, som är en av papprets fördelar, genom 

att det blir sprött. 
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1.2 Syfte 
 

Avsikten med examensarbetet var att ta fram en demonstrator för att bevisa funktionaliteten 

hos en gassensor som tillverkas genom ytbehandling av papper med jonvätska, samt tryckning 

på samma papper med ledande polymer för att åstadkomma den elektroniska funktionaliteten. 

Examensarbetet syftade till att ta fram specifikationer eller önskvärda utvecklingsriktningar 

för en sensorfunktionalitet hos en sensor där det jonledande pappret hade en ingående roll i 

den elektroniska funktionaliteten, vilken kompletteras med tryckning av konjugerande 

ledande polymer. Fokus låg på att ta fram elektroniska prestanda hos sensorn, som berodde av 

den elektriska ledningsförmågan och distanser hos och emellan de tryckta komponenterna. 

Det var önskvärt att hålla nere drivspänningar och ingående resistanser i sensorn så att dess 

effektförbrukning minimerades. Man ville finna vilka möjligheter och begränsningar som 

fanns med tekniken samt under vilka villkor den skulle kunna fungera och arbeta. I första 

hand skulle ett så kallat ”proof of concept” för en gassensor tas fram.  

När en grundläggande funktion var bevisad och sensorns beteende kartlagt skulle en mer 

komplexa struktur med enzymimmobilisering och barriärer på den tryckta ledande polymeren 

appliceras för att göra sensorn selektiv till olika gaser och koncentrationer.  

Utvecklingen av sensorn görs av forskarna med stöd från Grants and Innovations Office vid 

Karlstads universitet. Projektet nyttjade även externa affärsutvecklarresurser. Målet var att 

affärsutveckla IPEP till en färdig produkt. Flera möten med företag, i branscher som man tror 

IPEP kan passa in i, att anordnades där målet var att hitta applikationsområden. Det var ett 

önskemål från projektet att de funktioner företagen önskade från IPEP samt vilka krav de 

hade på en sådan produkt kartlades. 
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1.3 Befintliga produkter och tekniker 
 

För att kunna bestämma vilken inriktning utvecklingen av gassensorn skulle ta valdes det att 

gå igenom vilka tekniker och produkter som fanns på marknaden för att sedan kunna använda 

detta vid samtal med företags- och industrirepresentanter. Det behövde skapas en bild av vilka 

funktioner och egenskaper det fanns ett behov av på marknaden. Detta för att inte lägga 

pengar på att utveckla en produkt som inte fyllde ett redan befintligt behov. Om det inte redan 

fanns ett befintligt behov för produkten skulle det bli mycket svårare att introducera den på 

marknaden. 

 

1.3.1 Produkter för gasmätning 
 

Gasmätare kan delas in i två kategorier. De som är till för personskydd och de som är till för 

analys. Gasanalysinstrument används i laboratoriearbete för att kunna detekterar väldigt små 

mängder gas och stor vikt läggs på mätningens noggrannhet. Den större kategorin av 

gasmätare är de för personskydd. Då det handlar om personskydd så mäter de flesta gasmätare 

hälsovådliga gaser såsom svaveldioxid (SO2), ammoniak (NH3), kolmonoxid (CO), klorgas 

(Cl2), vätesulfid (H2S) etcetera. En vanlig mätning är syrenivå, för att se om det är möjligt att 

vistas i utrymmen. I andra industrier kanske nivåerna på brännbara gaser mäts, vilka inte får 

överstiga en viss nivå då de annars riskerar att antändas. Gasmätarna för personskydd är en 

bra marknad då det ständigt kommer nya krav från myndigheter om att man skall mäta gasers 

förekomst i utrymmen där personer riskerar att exponeras för hälsovådliga gaser. Gasmätare 

för personskydd kan delas in i två underkategorier, de bärbara och de fast installerade. De 

bärbara är små batteridrivna enheter som bärs med sig för att ge en varning om en person 

skulle befinna sig i ett utrymme där koncentrationen på hälsovådliga gaser är för stor eller att 

det inte finns en tillräcklig syrekoncentration för arbete i utrymmet. De bärbara givarna ger 

larm om koncentrationerna överstiger satta gränsvärden. Larmet kan ges både som akustisk 

signal och/eller ljussignal. Många bärbara givare har även en display där det är möjligt att se 

de rådande koncentrationsförhållanden i det utrymme personen befinner sig i. 

Då de bärbara givarna kan förflyttas från olika utrymmen med personen som använder 

gasgivaren, har givarna ofta möjlighet att mäta flera gaser. Det sitter då en sensor för varje gas 
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i instrumentet som sedan tolkar signalerna när man har ställt in vilka gaser sensorelementen 

känner av. 

De fast installerade gasgivarna mäter, till skillnad från de bärbara, oftast bara en gas. Detta för 

att öka säkerheten i mätningen. Det är också möjligt att anpassa den gas som önskas mätas till 

det utrymme givaren är placerat i. De fast installerade givarna är sällan batteridrivna, utan de 

förlitar sig på matningsspänning. Matningsspänningen ligger oftast på antingen 24 V eller 230 

V. Fördelen med en fast installerad givare är att den oftast kan kopplas ihop med industrins 

processdator. Det möjliggör kontinuerligt övervakning av gaskoncentrationerna i alla de 

utrymmen givare är installerade. Det är sålunda även möjligt att få larm i processdatorn när 

tillåtna koncentrationsnivåer har överstigits. Kommunikationen med processdatorn kan ske 

med olika tekniker, men de vanligaste är 4-20 mA och olika bussystem, till exempel Profibus.  

Det som är värt att påpeka om gasmätare är att de bara mäter där de är. Om en kontinuerlig 

mätning är installerat i ett utrymme eller om en peron med en bärbar gasgivare står och 

arbetar i ett hörn av ett utrymme och en gasläcka i motsatt hörn uppstår kommer gasgivaren 

inte att larma förrän gas har förflyttat sig till den del av utrymmet där givaren är. Detta gör att 

när givaren känner av att där är farlig gas och larmar, kan en stor del av utrymmet innehålla 

en skadlig koncentration av gasen. Det kan då vara lägligt att i utrymmen med stor risk för 

gasutsläpp, speciellt om det är en gas som är luktlös och inte syns, ha flera givare i utrymmet 

så att ett larm vid utsläpp garanteras. 
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1.3.2 Sensortekniker för gasmätning 
 

Det finns många olika metoder för gasmätning. Nedan redogörs kort för funktionen hos några 

av de vanligaste. 

 

1.3.2.1 Elektrokemiska Sensorer 
 

Sensorerna består av två eller tre elektroder som har kontakt med en elektrolyt [9]. En av 

elektroderna har kontakt med den miljö där gaskoncentrationen önskas mätas. Då det är 

önskvärt att elektrolyten inte rinner ut ur sensorn samt att gasen måste komma in i sensorn så 

att den får kontakt med en av elektrodena, även kallad den arbetande elektroden, används ett 

poröst gaspermeabelt, hydrofobt membran som håller elektroden på plats. Detta gör att gas 

kan komma in till elektroden och att elektrolyten inte rinner ut. Gas diffunderar in i sensorn 

genom membranet till den arbetande elektroden som blir oxiderad eller reducerad. Detta ger 

upphov till en elektrisk ström som analyseras med hjälp av extern elektronik för att få ut 

koncentrationen på den uppmätta gasen. Vid vissa typer av givare hjälper den externa 

elektroniken även till att hålla en konstant spänning mellan elektroderna så att den 

elektrokemiska reaktionen sker vid optimala förhållanden.  

 

1.3.2.2 Katalytiska Sensorer  

 

Katalytiska sensorer används för att detektera brännbara gaser [9]. De består av ett 

sensorelement som på engelska kallas ”bead”, svenskans pärla. De tillverkas av en spole av 

platinatråd som täcks med ett keramiskt material och sedan med en yttre lager av en 

katalysator utav Palladium eller Rhodium som blivit dispergerad i toriumdioxid [9]. En ström 

körs genom platinatråden och detta värmer upp katalysatorn. När en blandning av brännbara 

gaser och syre träffa katalysatorn förbränns blandningen och värmen som då utvecklas värmer 

upp katalysatorn ytterligare, och lika så platinatråden. Den resistansförändring som sker i 

platinatråden, på grund av temperaturökningen, ger en indikation på hur stor mängd brännbara 

gaser som finns i det utrymme man mäter. Resistansförändringen kan enkelt mätas med hjälp 

av en Wheatstone-brygga. 
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1.3.2.3 Fotosensorer 

 

Det finns många varianter av fotosensorer för att mäta gaser. Det finns UV-fotometrar, givare 

för UV-fluorescens, kemisk luminiscens, elektroluminiscens, IR-mätare, spektrometrar och 

kromatografer. En givare som ha sjunkit i pris de senaste åren och börjar bli populär är PID-

givaren [10]. PID står för Photo Ion Detection och den fungerar genom att gasen belyses med 

ett starkt UV-ljus. Fotonerna i UV-ljuset exciterar gasmolekylerna, vilket leder till att de det 

slås loss elektroner och molekylerna blir positivt laddade joner. Gasen är nu elektriskt laddad 

och det produceras en elektrisk ström. Strömmens storlek står i förhållande till 

koncentrationen. Större koncentration leder till större ström. Dessvärre gör detta att PID-

givaren detekterar alla gaser som den lyckas jonisera. För att göra sensorn mer selektiv kan 

effekten på UV-ljuset ändras så att den inte klarar av att jonisera alla gaser och/eller koppla 

samman den med en gaskromatograf.  

 

1.3.3 Produkter för övervakning av livsmedel 

 

När livsmedel transporteras och förpackas önskas en så bra miljö för livsmedlet som möjligt. 

Temperaturerna bör inte vara för höga och tiden livsmedlet lagras bör inte vara för länge. Det 

finns så kallade TTI-produkter, Time Temperature Indicator som registrerar ifall en vara har 

utsatts för temperaturer som skulle gör varan olämplig för konsumtion eller om den helt 

enkelt har legat för länge [11].  
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2. Teori 

2.1 Antagande om funktion. 
 

Då IPEP-sensorn har två elektroder av PEDOT:PSS och ett jonvätskebehandlat papper mellan 

dem, som kan ses som en elektrolyt, var iden att hela sensorn kunde liknas med en 

elektrokemisk gassensor. Elektrokemiska gassensorer bygger på en elektrokemisk cell som 

enkelt består av två, eller tre, elektroder på var sin sida om en elektrolyt. 

 

2.2 Elektrokemisk cell 
 

En elektrokemisk cell är en anordning som kan utvinna elektrisk energi ur kemiska reaktioner 

eller skapa kemiska reaktioner genom att tillföra elektrisk energi. Den grundläggande 

uppbyggnaden av en elektrokemisk cell är antingen två halvceller som i sin tur består av en 

elektrod och elektrolyt [12] eller två elektroder som delar samma elektrolyt [13]. Det två 

halvcellerna är förbundna med en saltbrygga för att tillgodose jontransporten och för att 

förhindra att de två elektrolyterna blandas. Elektroderna sammanbinds med en yttre 

strömkrets för att kunna mäta den ström eller spänning som cellen genererar eller lägga till 

yttre spänning och ström till cellen. Den ström som går genom cellen och den yttre kretsen, 

sker med elektroner i elektroderna och den yttre kretsen och med joner i elektrolyten.  Utbytet 

av elektroner vid elektroderna beror på oxidation- och reduceringsprocesser (redox) vid 

elektroderna. Vid den elektrod där elektroner tillförs eller tas upp sker reduktion och vid den 

elektrod som avger elektroner sker oxidation. Om det sker en reduktion vid den ena 

elektroden sker det en oxidation vid den andra och vice versa. I och med upptag och 

avgivning av elektroner uppträder potentialskillnader i varje halvcell, men om elektroderna är 

i samma elektrolyt behövs endast potentialskillnaderna mellan de två elektroderna och 

elektrolyten betraktas. 

I gassensorapplikationer låts en elektrod komma i kontakt med den miljö man önskar mäta 

gaskoncentrationen i. Gasen oxiderar eller reducerar den arbetande elektroden, det vill säga 

att den elektrod som är i kontakt med mätmiljön och den potentialskillnad detta ger i den 

elektrokemiska cellen kan härledas till koncentrationen hos den gas som önskas mäta. 

Beroende på vilken sensorstruktur och vilken analytisk mätmetod som används fungerar 
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sensorn på lite olika sätt, men huvudmomentet i mätningen är fortfarande en oxidation eller 

reduktion av den arbetande elektroden.  

2.3 IPEP-sensorn 
 

Men ovanstående information om funktionen hos en elektrokemisk gassensor antogs det att 

sensorn som trycktes på det jonledande pappret skulle ha en liknande funktion. De tryckta 

elektroderna av ledande polymer används på samma sätt som elektroderna i en konventionell 

elektrokemisk cell och det jonledande pappret agerar som elektrolyten i den elektrokemiska 

sensorn. Den ledande polymeren står för elektrontransporten och det jonledande pappret för 

jontransporten och fungerar på så sätt som en elektrokemisk cell. 

 

2.4 Ledningsförmåga hos IPEP och PEDOT:PSS 

 

Vid en tidigare studie visades att vid reducering av PEDOT:PSS övergår polymeren från att 

vara nära transparent till en blå färg6. Den elektrokemiska funktionen hos IPEP påvisades 

genom att PEDOT:PSS trycktes på jonledande papper och genom att det applicerades en 

spänning över två elektroder. Genom att den elektroden då började skifta färg till blått, på 

grund av redoxreaktionen, visade detta att det fanns ett flöde av joner genom det jonledande 

pappret.  

I samma studie påvisas också att konduktiviteten hos det jonledande pappret är beroende på 

fuktnivån i pappret samt temperaturen hos pappret. 

För att den ledande polymeren PEDOT:PSS skall kunna leda ström har laddningsbärare, hål 

eller elektroner, introducerats i polymeren. När en laddning transporteras genom 

polymerkedjan alterneras polymerens enkel- och dubbelbindningar och detta hjälper till i 

laddningstransporten. Men bara inom den polymerkedjan. För att laddningen skall kunna 

transporteras genom en elektrod som innehåller många kedjor som ligger i oordning och 

innehåller defekter måste elektronerna hoppa mellan olika polymerkedjor för att man skall få 

en ledningsförmåga genom hela elektroden [14]. Dessa elektonhopp begränsar även den totala 

ledningsförmågan i polymeren. 
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2.5 Elektriska mätmetoder vid analytisk kemi 

2.5.1 Potentiometri  

 

En grundläggande potentiometrisk sensor använder sig av den potential som bildas vid 

gränsytan mellan elektroden och elektrolyten när en redoxreaktion sker på ytan hos en av 

elektroderna i en elektrokemisk cell [15].  Potentiometriska sensorer opererar under 

termodynamisk jämvikt och mätningen av potentialen mellan de två elektroderna i den 

elektrokemiska cellen görs med en voltmeter med hög impedans för att tillgodose att det inte 

flyter någon ström mellan elektroderna. Responstiden för en sensor att komma till jämvikt kan 

vara väldigt lång för att få ett bra mätresultat. 

Vid termodynamisk jämvikt kan Nernsts ekvation appliceras som: 

!!"## = !!! +
!"
!" ln ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!(1)!

     

där Ecell är potentialen för den uppmätta potentialen mellan elektroderna, E0 är potentialen i 

standardtillstånd, R är gaskonstanten, T är den absoluta temperaturen, F är Faradays konstant, 

n är antalet överförda elektroner och Q är reaktionskvoten mellan de ingående reagenserna. 

Den uppmätta potentialen Ecell kan även beskrivas som potentialskillnaden mellan den 

arbetande elektroden och referenselektroden: 

!!"## = !!!"# − !!"#$ !!!!!!!!!!!!!!!!!!(2) 

Med hjälp av dessa ekvationer kan ett linjärt samband härledas mellan den uppmätta 

potentialen och den naturliga logaritmen för koncentrationen av reagenter i redox-reaktionen.  

Potentiometriska sensorer kan delas in i inerta eller aktiva sensorer. En inert elektrod deltar 

inte i reaktionen utan tillgodoser bara en yta för elektrontransporten. En aktiv elektrod ger 

antingen ifrån sig joner eller tar upp joner i redoxreaktionen. 

Om fler än en typ av joner bidrar till den uppmätta potentialen, Ecell, kommer de andra typerna 

av jonerna att störa sensorn och mätvärdet kan inte längre användas för att beräkna de joner 

som önskades mäta. För att förhindra att andra joner deltar i reaktionen användes ofta ett 

membran för att tillgodose att bara de joner som är av intresse kommer i kontakt med 

elektroden.  
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2.5.2 Voltammetri  och Amperometri 

 

Voltammetriska sensorer bygger på förhållandet mellan potential och ström i en 

elektrokemisk cell [15]. Som en underklass placeras amperometriska sensorer som också 

bygger på samma samband. De amperometriska sensorerna opererar med en fast potential 

mellan elektroderna och den ström som uppkommer av den oxidations- eller 

reduktionsreaktion som sker vid den arbetande elektroden för att specificera koncentrationen 

av det som önskas mätas. Till skillnad från en amperometrisk sensor, som har en fast 

potential, kan en voltametrisk sensor inkorporera olika metoder för att mäta genom 

modifiering av potentialen, så som till exempel linjärsvep voltammetri, cyklisk voltammetri 

[16] eller fyrkantsvågsvoltammetri [17]. Det svar som fås ut av ström-potential-förhållandet 

och hur det skall tolkas skiljer sig från varje voltammetrisk metod. 

Linjärsvep innebär att potentialen mellan elektroderna ökas med en konstant hastighet från en 

startpotential till den förbestämda, övre potentialgränsen. Detta kallas potentialfönstret. 

Ström-potentialkurvan visar ofta en topp vid den potential där oxidations- eller 

reduktionsreaktionen sker. Amplituden hos denna topp kan användas för att bestämma 

koncentrationen av de oxiderande eller reducerande ämnena.  

Cyklisk voltammetri är snarlik linjärsvepet med skillnaden att potentialen går tillbaka till sin 

ursprungspunkt med en konstant hastighet efter det att maxpotential har uppnåtts. Denna 

metod ger även strömtoppar i ström-potentialkurvan som motsvarar oxidations- och 

reduktionsreaktionerna. 

De parametrar som påverkar sensorns prestanda är hastigheten på potentialsvepet, 

diffundiviteten hos reagensen och omgivningstemperaturen. 

De strömtoppar som kan mätas kan även i vissa fall visa, utöver koncentrationen, vilken 

reaktion och vilket ämne som reagerar genom att jämföra mot kända värden på halv-

cellspotentialer för elektrokemiska reaktioner. 
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2.5.3 Referenselektroder 
 

Potentiometriska, voltammetriska och amperometriska sensorer använder sig av en referens-

elektrod [15]. I potentiometriska och amperometriska sensorer fungerar även 

referenselektroden som motelektrod. Den redoxreaktion som man intresserar sig för sker vid 

den arbetande elektroden men det sker samtidigt en separat redoxreaktion vid motelektroden, 

det vill säga referenselektroden. Det är viktigt att denna reaktion inte stör reaktionen vid den 

arbetande elektroden. Därför är det viktigt att reaktionen är under kontroll genom att tillverka 

referenselektroder som producerar kända reaktioner. När reaktionen är kontrollerad och 

reaktionspotential känd kan ekvation 1 och 2 används för att beräkna koncentrationen i 

reagensämnet. 

Voltammetriska sensorer använder referenselektroden för att ge en stabil referens för den 

arbetande elektroden. Ingen ström flödar mellan den arbetande elektroden och 

referenselektroden, men referenselektroden är fortfarande viktig för sensoroperationen. 
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3. Tester 
 

3.1 Material och metoder 

 
3.1.1 Testbehållare för gasexponering 
 

För att kunna tillgodose att IPEP-sensorn exponerades för gaser i en kontrollerad miljö och 

för att hålla gasflödet lågt konstruerades en testbehållare. Denna bestod av en glasflaska för 

kemisk lösning på 500 ml och ett lock med genomföringar för slangar för gastillförsel och 

elektriska ledare för anslutning till sensorn. De slangar som användes för gastillförsel och 

utlopp var 8 mm blåa pneumatikslangar. Slangen för tillförsel gjordes längre så att den stack 

ner till botten av glasflaskan och slangen för utlopp gjordes väldigt kort så att den bara stack 

ner en liten bit i flaskan. Detta för att tillgodose gott gasflöde och att gasen fylldes på 

underifrån och upp. Genomföringarna tätades med smältlim så att de satt stabilt i locket. De 

små genomföringarna för elanslutningarna till sensorn tätades inte då de satt tillräckligt tätt 

och att de inte var fastsatta gjorde att det var möjligt att dra ut extra tråd för att bättre komma 

åt anslutningarna till sensorn. Att gas eventuellt skulle kunna ta sig ut genom 

genomföringarna sågs inte som ett problem då testen skulle genomföras i dragskåp. I bild 1 

ses testbehållaren fullt monterad. 

  

Figur&2,&Testbehållare&för&
gasexponering. 
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3.1.2 Sensorhållare  
 

För att ge en plattform för att fästa anslutningarna till sensorn användes en cirka 120 mm lång 

och 10 mm bred plaststav. På elkablarna löddes det fast kontakter av tunn koppar så att det 

var möjligt att använda en liten slangklämma för att klämma kopparbitarna mot sensorn som 

lindats runt plaststaven. Att använda en rund plaststav gjorde det möjligt att utnyttja sensorns 

flexibilitet genom att linda sensorn runt staven så att den tog upp mindre plats och med 

enkelhet kunde föras ned i flaskan, se figur 3 och 4. 

 

  

Bild&2,&Elektriska&ledningar&och&gasledningar&in&till&
testbehållare.&&

Bild&3,&Närbild&på&testbehållare&Figur&3,&Elektriska&ledningar&och&gasledningar&in&till&
testbehållare. 

Figur&4,&Närbild&på&testbehållare.&
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3.1.3 Metod för montering av sensor 
 

Då elektrodkontakterna kläms med en slangklämma i metall runt dem och plaststaven, se 

figur 5 och 6,  är det nödvändigt att isolera elektrodkontakterna från varandra. Om de inte 

isolerats hade det lett till en kortslutning och det hade inte varit möjligt att mäta på sensorn. 

Det var fördelaktigt att dra ut elsladdarna lite genom locket så att det fanns mer spelrum när 

sensorn monterades. 

Till och börja med läggs den kopparbit som skall vara på den isolerade elektroden ovanpå en 

av elektroderna i PEDOT:PSS. Vilken av elektroderna spelar egentligen inte roll men det 

visade sig att det var smidigast att ta den högra. Kopparbiten placeras högst upp så att den har 

en god kontaktyta och ligger i mitten av elektroden. Sedan klistras elektroden samt 

kopparbiten över med en tejpbit aningen längre än elektroden. Därefter klistras ytterligare en 

tejpbit lika lång som elektroden på och hälften av tejpens bredd bör sticka ut från papprets 

sida. Den utstickande delen fästs längs med plaststaven och sedan rullas sensorn upp på 

staven och med en sista tejpbit fästs den andra sidan till plaststaven. Om det är stort avstånd 

kan det vara nödvändigt att tejpa över den högra elektroden igen då man rullat runt sensorn 

nästan ett varv. Det som måste ses till då är att ingen tejp täcker den arbetande elektroden. Till 

sist läggs fyra små tejpbitar över kopparbiten som sitter på den täckta elektroden. Detta för att 

ge ett extra skyddande lager för att minimera risken för kortslutning genom tejpen när man 

spänner slangklämman. 

Sedan träs slangklämman på underifrån, den andra kopparbiten placeras på motsvarande plats 

som kopparbiten på den högra elektroden, på den vänstra elektroden. Slangklämman spänns 

sedan fast i toppen på plaststaven så att den klämmer om båda kopparbitarna. Det sista som 

görs är att dra tillbaka kablarna så att sensorn hamnar i jämnhöjd med tilloppsslangen för gas 

Figur&6,&Sensorhållare&med&monterad&sensor. Figur&5,&Sensorhållare&med&monterad&sensor.&
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och sedan stoppas sensorn ned i testflaskan och locket skruvas på. 

 

3.1.4 Övrig utrustning 
 

Den utrustning som i övrigt användes för testerna var: 

• Multimeter, Metrix MX26 med datorkommunikationsmöjligheter som användes för att 

mäta spänningen mellan elektroderna. 

• PC för hantering av mätvärden från multimetern. 

• Datorprogramvara, SX-DMM, för loggning av mätvärden från multimeter. 

• Glasrörsflödesmätare 150 mm, R-2-15-AAA, TA-Instruments användes för att reglera 

gasflödet in till testflaskan och sensorn. 

• Testplatta och testkablar för koppling av mätutrustning. 

• Vridtransformator 0-270 V AC för användning vid stresstest av sensor. 

• Laboratoriebänk för elkraft användes för att generera likspänning för stresstest av 

sensor. 
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3.2 PEDOT:PSS elektriska egenskaper 
 

3.2.1 Resistansförändring vid exponering av gas 
 

Syftet med detta test var att se om PEDOT:PSS i sig reagerade med gas. Den gas som 

användes var ren syrgas (100 % O2). PEDOT:PSS trycktes på olika plastfilmer, för deras 

isolerande egenskaper, men den film som var bäst för att få ett bra tryck var OH-film. En 

sensorelektrod klipptes sedan ut ur OH-filmen och monterades på ungefär samma sätt som 

beskrivet i 3.1.3. Skillnaden var att två slangklämmor användes och kopparbitarna klämdes 

fast i var sin ände av den tryckta PEDOT:PSS-elektroden. Multimetern kopplades in för 

mätning av resistansen i PEDOT:PSS. Elektroden stoppades ned i mätflaskan och ett gasflöde 

av syrgas, som gav cirka 50 mm utslag på glasrörsflödesmätaren, tillfördes. 

 

3.2.2 Elektriska egenskaper vid förändring av längd och bredd. 
 

Då vanliga elektriska ledare förändrar sin resistans då man förändrar dimensionerna på 

ledaren önskades det att undersöka hur förändring av måtten på elektroderna i PEDOT:PSS 

förändrar resistansen i den tryckta ledande polymeren. Om längden ökas i en vanlig metallisk 

ledare ökar resistansen och om tvärsnittsarean ökas minkar resistansen. Det som var möjligt 

att ändra hos de tryckta elektroderna var deras längd och deras bredd. Genom att ändra 

bredden så ändrar man tvärsnittsarean. För att testa längdens inverkan togs en elektrod tryckt 

på OH-film med måtten 100 x 10 mm och två testsladdar med kopparbitar fastlödda klämdes 

sedan fast med hjälp av slangklämmor, Dessa kopplades till ett universalinstrument för att 

mäta resistansen. Efter varje mätpunkt flyttades kopparbitarna närmare varandra för att kunna 

få ut en kurva där resistansen berodde på avståndet mellan kopparbitarna, det vill säga att 

resistansen berodde på längden av PEDOT:PSS. 

För att fastställa breddens inverkan användes elektroder med olika bredd. Från 2 mm till 10 

mm bredd och en konstant längd på 100 mm. Kopparbitarna klämdes fast på elektroden med 

ett avstånd på 60 mm ifrån varandra och det togs mätningar på varje elektrod. 
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3.3 Stresstest av sensor. 

Då forskarna vid Karlstad universitet hade fått förfrågningar om elsäkerheten i det jonledande 

papper önskades det att testa hur säkert det var att leda ström genom och vad som skulle 

hända om PEDOT:PSS samt sensorn utsattes för höga spänningar och höga strömmar. 

Först testades PEDOT:PSS tryckt på jonpapper genom att en ensam elektrod rullades runt en 

plaststav och testsladdar kopplades in med hjälp av slangklämmor runt staven så att de 

klämdes mot PEDOT:PSS-elektroden. Därefter kopplades det in en vridtransformator för 

växelström till testsladdarna och spänningen vred långsamt upp från 0 V. När spänningen var 

på max (270 V) fick den vara på den nivån i en minut innan spänningen vreds ner och till sist 

slogs av. 

Därefter testades en sensor med elektrodmåtten 10x100 mm och elektrodavståndet 3 mm. 

Sensorn kopplades in på samma sätt som vid test för gasfunktion, vilket beskrivs i 3.1.3., med 

skillnaden att bara den del av elektroden som skulle röra slangklämman behövde täckas och 

eltejp användes för att få bättre isolation. På samma sätt som innan ökades spänningen från 0 

V till 270 V, och efter en minut på max spänning sänktes spänningen till 0 V och slogs av. 

Det sista extremtestet för sensorn gjordes på liknande sätt som tidigare med skillnaden att 

likspänning användes och den maximala spänningen var 350 V. Den sensorlayout som 

testades för den enkla elektroden var en med måtten 100x10 mm och för testet med en hel 

sensor användes elektroder med måtten 100x10 mm och ett elektrodavstånd på 3 mm. 

 

3.4 Test av funktion som gassensor  
 

Syftet med detta test var att se om det var möjligt att mäta upp en elektrisk signal från sensorn 

när den exponeras för gas. Om en sådan signal gick att mäta, skulle de parametrar signalen 

berodde på analyseras.  

Då det var okänt vilken typ av reaktion som kunde fås av sensorn gjordes några förtester med 

olika mätmetoder för att se vad som skulle kunna ge ett bra och mätbart resultat i de mer 

noggranna testerna. Först antogs att det skulle gå att mäta strömmen som gick mellan 

elektroderna när gasen oxiderade den arbetande elektroden och elektronerna vandrade över 

från motelektroden. När elektronerna gick genom ett motstånd skulle det vara möjligt att mäta 
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en spänning över motståndet och kunna koppla det till gaskoncetrationen. Någon spänning 

över motståndet lyckades inte mätas upp vilket resulterade i att det valde att endast mäta 

potentialskillnaden som uppstod mellan det två elektroderna när den ena utsattes för gas. 

Det var, i början av examensarbetet, tanken att två gaser skulle testas för att se hur sensorn 

reagerade på dem. De två gaserna vad syrgas, O2, och svaveldioxid, SO2. Anledningen till att 

syre valdes var att det är en enkel gas att hantera och det fanns goda möjligheter att få utslag 

på grund av att den kan oxidera PEDOT:PSS. Svaveldioxid valdes bland en mängd olika 

skadliga gaser för att laboranten hade erfarenhet att hantera gasen. Dessvärre fanns det bara 

tid att testa sensorn mot syrgas. 

För att genomföra ett test på en sensor monterades sensorn i testflaskan enligt 3.1.3. och 

syrgas kopplades in till den inkommande luftslangen. Syrgasen togs från en syrgastub med 

regulator fastsatt och leddes sedan igenom en glasrörsflödesmätare innan den leddes in i 

flaskan, figur 7. Det tryck regulatorn ställdes in på var inte intressant då man kunde ställa in 

flödet på glasrörsflödesmätaren. Flödet ställdes in på ca 50 mm utslag för varje mätning. 

Elsladdarna från sensorn kopplades in i en testplatta för att därefter kopplas till en multimeter 

som skickade värdet till en PC som loggade alla mätpunkter under tiden man exponerade 

sensorn för syrgasen. 

Skillnaden mellan de sensorer som testades var att avståndet mellan elektroderna ökades för 

varje mätning. Elektrodstorleken var 10x100 mm och avståndet ökades från 1 mm till 8 mm i 

steg om 1 mm. Tiden det tog för varje mätning varierades då det, för sensorer med större 

elektrodavstånd, noterades en långsammare reaktion och det bestämdes att mäta under en 

längre tid. Varje enskild mätning tog mellan 3-8 timmar. 

Bild&7,&Uppsättning&av&test&för&gassensorfunktion&Figur&7,&Uppsättning&av&test&för&gassensorfunktion. 



 

! 22!

Det fanns upptryckta sensorer där man hade hållit avståndet mellan elektroderna konstant och 

sedan varierat längden eller bredden på elektroderna, men det fanns inte tid att fullt ut 

analysera vad dessa parametrar hade för inverkan på den elektriska signalen. 

 

Det som inte togs hänsyn till i dessa tester var att sensorn monterades i testflaskan i det 

klimatrum sensorn varit lagrad. Sedan togs den upp till ett laboratorium med annan 

temperatur och den gas som sensorn exponerades för hade inte samma luftfuktighet som 

klimatrummet. Det som också borde tas i beaktning är att endast en mätning på varje 

sensorlayout gjordes då det inte fanns tid till mer. För att kunna jämför de olika mätningarna 

med varandra noterades den maximala spänningen mellan elektroderna, tiden det tog för 

sensorn att komma till 50 % av den maximala spänningen (T50) och tiden det tog för 

elektroden att komma till 90 % av den maximala spänningen (T90). Spänningen mellan 

elektroderna i början av testet noterades också. 

 

3.5 Beredning av jonpapper 
 

Det papper som används i examensarbetet har varit Billeruds Pure White 100 g/m2. 

Anledningen till att detta pappers valdes var att det användes vid tidigare studier [7]. 

En 4 %-ig CMC-lösning användes för att få en bra viskositet på den färdiga 

jonvätskelösningen så att den inte rann ut för mycket när den skulle deponeras i pappret. En 

tidigare studie resulterade att en blandning av 55 % CMC-lösning och 45 % jonvätska gav 

tillräckligt god ledningsförmåga i pappret [7]. Den jonvätska som användes i detta 

examensarbete var 1-butyl-3-metylimidazolium tetrafluorborat ([bmim]BF4) som har en 

smältpunkt på ca -80° C. Det är en färglös vätska med hög viskositet vid rumstemperatur [18]. 

I korta drag tillreds en lösning av jonvätska och en cellulosalösning för utspädning av 

jonvätskan. Denna bestryks sedan på papper i en stavbestrykningsmaskin på båda sidor för att 

tillgodose att man får god genomträngning ner i pappret. Pappret får sedan torka i ett 

klimatrum under ett dygn för att det skall stabilisera sig. För en nogrannare redogörelse av 

tillvägagångsättet för beredning av jonvätskelösning och bestrykning av papper hänvisas till 

bilaga 1.   
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3.6 Tryckning av ledande polymer 
 

Den sensorstruktur som valdes för sensorn var en med två elektroder. Man täckte sedan en av 

elektroderna med ett skyddande lager för att inte båda elektroderna skulle oxideras av gasen. 

Den ledande polymer som användes var PEDOT:PSS som marknadsfördes under namnet 

Orgacon. De tryckramar som användes hade en meshtäthet på 80 trådar/cm. 

Tryckmetoden som används för att trycka sensorlayouterna på det jonledande pappret var så 

kallat screentryck. Materialet som används köptes från Screentec [3] Kort beskrivet skrivs det 

mönster som önskas trycka ut på en OH-film. För att skapa sensorlayouterna användes 

kretskortsprogrammet MultiSim då det var enkelt att skapa figurer med stor precision i 

programmet för att sedan spara det till ett filformat som var möjlig att skriva ut.  När OH-

filmen blivit utskriven bestryker man en screenram, en ram med ett finmaskigt nät spänt över, 

men en fotoemulsion. Man låter det torka och sedan läggs OH-filmen på ramen och 

fotoemulsionen belyses med UV-ljus genom OH-filmen. De områden som UV-ljuset träffar 

kommer att stelna och ostelnad fotoemulsion går att skölja bort och på så sätt fås det önskade 

mönstret att framträda. För utförligare instruktioner för tekniken bakom screentryck hänvisas 

till Screentecs hemsida [3].  
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4. Resultat 
 

4.1 PEDOT:PSS elektriska egenskaper 
 

4.1.1 Resistansförändring vid exponering av gas. 
 

De resultat som registrerades var väldigt otydliga. Under det första testet sjönk resistansen 

medan under det andra testet ökade resistansen. Vad detta berodde på är oklart men en 

möjlighet var att syrgasen oxiderade de kopparbitar som var klämda mot elektroden för att få 

elektrisk kontakt. 

Då målet var att se hur den ledande polymeren agerar i en sensorkonfiguration tillsammans 

med IPEP togs beslutet att inte undersöka detta närmre. 

 

4.1.2 Resistansförändring vid förändring av längd och bredd på elektrod. 

Det visade sig vara väldigt svårt att mäta resistansen i PEDOT:PSS när den var tryckt på en 

OH-film. Resistansen som kunde mätas var beroende på med vilket tryck man applicerade 

mätelektroderna på polymeren. Ju högre tryck, desto större kontaktyta och lägre resistans. 

Den som istället fick göras var att klämma kopparbitar med fastlödda testsladdar med en 

slangklämma runt elektroden och en plaststav. Detta fungerade bra för att få ut stabila 

mätvärden. 

 

Figur 8, Resistanskurva för PEDOT:PSS-elektrod 
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Figur 8 visar att resistansen nästan är linjär med längden på elektroden. Vid en linjärisering 

fås att motståndet i en 10 mm bred elektrod är ca 80 Ohm/mm. Men den linjära kurvan går 

inte genom origo. Detta tyder antagligen på att mellan kopparbiten och PEDOT:PSS finns en 

kontaktresistans på runt 0,8 kOhm. 

Under mätningarna för att bestämma breddens inverkan på resistansen i elektroden visade det 

sig att det var väldigt svårt att få kontakt mellan de smala elektroderna och kopparbiten. 

Därför kunde inga användbara resultat ges från dessa mätningar. För att få fram resultat i 

framtiden borde bredare elektroder tryckas upp för att kunna mäta detta på ett bra sätt. 

 

4.2 Stresstest av gassensor 
 

Vid spänningssättningen, med växelström, av en enkel elektrod uppstod ingen visuell 

indikering om att det gick ström genom den elektroden. Vid ökning av spänningen till den 

maximala spänningen 270 V hände ingenting med elektroden. Vid maxspänning gick det en 

ström på ca 30 mA genom elektroden. Detta stämmer bra överens då resistansen i elektroden 

låg runt 10 kOhm. 

När den fullständiga elektrodlayouten spänningssattes med växelström kunde det inte heller 

registreras någon visuell indikering på att den ena elektroden att det skedde oxidation på 

någon av elektroderna. Strömmen som mättes upp var ca 3 mA.  

När elektrodlayouten matades med likspänning kunde en visuell indikation, på att den ena 

elektroden blev oxiderad, registreras. Hastigheten för reaktionen var väldigt långsam. Det har 

visats tidigare att om man ökar spänningen från ca 9 V till 50 så fås en snabbare reaktion, men 

i fallet då spänningen ökas från 50 V till 100 V eller 350 V kunde ingen större skillnad 

registreras i oxidationshastigheten hos PEDOT:PSS. 
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4.3 Test av funktion som gassensor  

 

Figur 9, Spänningskurva vid exponering till 100 % O2. Elektrodavstånd 1 mm. 

Vid 1 mm elektrodavstånd, figur 9, var startspänningen mellan elektroderna 0,255 V. Den 

maximala spänningen på 0,362 V uppnåddes efter 1 timme och 23 minuter (T100). 0,309 V 

(T50) uppnåddes efter 11 minuter och 0,351 V (T90) uppnåddes efter 45 minuter. 

 

 

Figur 10, Spänningskurva vid exponering till 100 % O2. Elektrodavstånd 2 mm. 

Vid 2 mm elektrodavstånd, figur 10, var startspänningen mellan elektroderna 0,167 V. Den 

maximala spänningen på 0,295 V uppnåddes efter 33 minuter (T100). 0,231 V (T50) 

uppnåddes efter 2 minuter och 0,282 V (T90) uppnåddes efter 13 minuter.  
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Figur 11, Spänningskurva vid exponering till 100 % O2. Elektrodavstånd 3 mm. 

Vid 3 mm elektrodavstånd, figur 11, var startspänningen mellan elektroderna 0,299 V. Den 

maximala spänningen på 0,405 V uppnåddes efter 1 timme och 26 minuter (T100). 0,320 V 

(T50) uppnåddes efter 1 minut och 0,394 V (T90) uppnåddes efter 51 minuter. 

 

 

Figur 12, Spänningskurva vid exponering till 100 % O2. Elektrodavstånd 4 mm. 

Vid 4 mm elektrodavstånd, figur 12, var startspänningen mellan elektroderna 0,217 V. Den 

maximala spänningen på 0,359 V uppnåddes efter 1 timme och 40 minuter (T100). 0,288 V 

(T50) uppnåddes efter 14 minuter och 0,345 V (T90) uppnåddes efter 59 minuter.  
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Figur 13, Spänningskurva vid exponering till 100 % O2. Elektrodavstånd 5 mm. 

Vid 5 mm elektrodavstånd, figur 13, var startspänningen mellan elektroderna 0,402 V. Den 

maximala spänningen på 0,524 V uppnåddes efter 2 timmar och 15 minuter (T100). 0,463 V 

(T50) uppnåddes efter 22 minuter och 0,512 V (T90) uppnåddes efter 1 timme och 18 

minuter. 

 

 

Figur 14, Spänningskurva vid exponering till 100 % O2. Elektrodavstånd 6 mm. 

Vid 6 mm elektrodavstånd, figur 14, var startspänningen mellan elektroderna 0,180 V. Den 

maximala spänningen på 0,419 V uppnåddes efter 2 timmar och 46 minuter (T100). 0,300 V 

(T50) uppnåddes efter 15 minuter och 0,395 V (T90) uppnåddes efter 1 timme och 11 

minuter.  
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Figur 15, Spänningskurva vid exponering till 100 % O2. Elektrodavstånd 7 mm. 

Vid 7 mm elektrodavstånd, figur 15, var startspänningen mellan elektroderna 0,231 V. Den 

maximala spänningen på 0,460 V uppnåddes efter 2 timmar och 2 minuter (T100). 0,346 V 

(T50) uppnåddes efter 9 minuter och 0,437 V (T90) uppnåddes efter 1 timme och 3 minuter. 

 

 

Figur 16, Spänningskurva vid exponering till 100 % O2. Elektrodavstånd 8 mm. 

Vid 8 mm elektrodavstånd, figur 16, var startspänningen mellan elektroderna 0,123 V. Den 

maximala spänningen på 0,201 V uppnåddes efter 2 timmar och 8 minuter (T100). 0,162 V 

(T50) uppnåddes efter 16 minuter och 0,193 V (T90) uppnåddes efter 1 timme och 9 minuter. 
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Figur 17, Samtliga spänningskurvor samlade. Elektrodavstånd 1-8 mm. 

En!sammanställning!av!alla!kurvor!och!nyckeltal!från!samtliga!mätningar!kan!ses!i!figur!17!och!!!!!!
tabell!1.!

!

 Tabell 1, Sammanställning över nyckeltal för mätningarna. 
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Elektrodavstånd (mm) Ustart (V) Umax (V) T50 (hh:mm) T90 (hh:mm) T100 (hh:mm) 
1 0,255 0,362 00:11 00:45 01:23 
2 0,167 0,295 00:02 00:13 00:33 
3 0,299 0,405 00:01 00:51 01:26 
4 0,217 0,359 00:14 00:59 01:40 
5 0,402 0,534 00:22 01:18 02:15 
6 0,180 0,419 00:15 01:11 02:46 
7 0,231 0,460 00:09 01:03 02:02 
8 0,123 0,201 00:16 01:09 02:08 
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5. Diskussion 
 

5.1 PEDOT:PSS elektriska egenskaper 
 

Det visade sig var väldigt svårt att bestämma PEDOT:PSS elektriska egenskaper inom den 

tidsramen som fanns. Om det hade funnits mer tid hade det varit möjligt att gå in djupare i 

metoderna för att karakterisera den ledande polymeren. Det som testen indikerade var att 

resistansen i elektroderna ökade om elektrodlängden ökades och elektrodbredden hölls 

konstant. 

 

5.2 Stresstålighet hos IPEP-sensor 
 

Resultatet av stresstesterna på sensorn visade att både PEDOT:PSS och IPEP har en 

tillräckligt hög resistans för att det inte skall utvecklas allt för stora strömmar i sensorn. Om 

det i framtiden skulle vara aktuellt att använda någon yttre utrustning eller elektronik som 

matas med 230 V AC i en framtida applikation av sensorn borde inte sensorn i sig utgöra en 

fara eller brandrisk om det skulle bli fel i elektroniken och det matas ut 230 V till sensorn. Det 

negativa är att då resistansen är så pass hög att det inte skulle gå någon större ström igenom 

sensorn så en eventuell säkring inte skulle lösa ut och sensorn skulle bli spänningssatt och 

vara en fara vid beröring. 

Vid applicering av likspänning mellan elektroderna i sensorn kunde det inte ses någon större 

skillnad i reaktionstid för oxideringen av den ena elektroden vid spänningarna 100 V och 350 

V. Detta skulle kunna bero på att det finns en övre gräns för hastigheten vid 

laddningsförflyttning i IPEP.  

 

5.3 Sensorfunktion för gasmätning 
 

Testerna med syrgas visade att det går att använda IPEP som en gassensor. Men testerna 

visade inte tydligt på hur denna sensor opererar och vilka faktorer som spelar i på den signal 

som avläses vid exponering till syrgas. Till och börja med var spänningen mellan elektroderna 

i början av varje test olika. Varför denna skillnad uppstod är ännu inte helt klart eftersom den 
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inte verkade höra ihop med avståndet mellan elektroderna.  Det skulle vara möjligt att 

spänningen berodde på en uppladdning av statisk elektricitet i pappret. En ospecificerad 

startspänning verkade inverka på T50 då denna tid varierade kraftigt mellan de olika 

elektrodavstånden. Resultaten för T90 är lite mer sammanhängande och ökade med 

elektrodavståndet. Att reaktionstiden beror på elektrodavståndet kunde även ses på T100 som 

också verkade öka vid ökat elektrodavstånd.  

 

Den maximala signalspänning som registrerades kunde inte med säkerhet relateras till 

avståndet mellan elektroderna men maxspänningarna verkar öka upp till elektrodavståndet 5 

mm för att sedan sjunka igen. Kanske visar detta på en gräns för den maximala spänningen 

mellan elektroderna vid 5 mm. 

 

Det positiva med mätningarna var att spänningskurvorna betedde sig på ungefär samma sätt 

oberoende av elektrodavstånden, det är bara tiderna som ökas. Först fås en ökning i 

potentialen mellan elektroderna som ökar logaritmiskt, vilket indikeras av att 

förändringshastigheten först är stor för att minska ju längre tid som passerar och till slut 

stanna av helt. Efter att förändringshastigheten har gått ned till noll börjar spänningen mellan 

elektroderna minska. Anledningen till denna reaktion i sensorn tros bero på samma anledning 

som när pseudo-kapacitanser skapas vid gränsytan av PEDOT:PSS och elektrolyt [14]. När 

PEDOT:PSS reduceras blir det negativt laddat och potentialen mellan elektroderna börjar 

stiga. Då den reducerade elektroden får en högre negativ potential ökar dess dragningskraft på 

de positivt laddade jonerna i den jonvätska som pappret är behandlat med. Men på grund av 

att dessa joner rör sig långsammare än elektroner så tar det tid för dem att transporteras till 

elektroden. Det är därför potentialen ökar med en högre hastighet i början men ju högre 

potential den får desto snabbare drar den till sig joner och då negerar dessa joner potentialen i 

mätelektroden. Till slut har det hunnit komma så många positivt laddade joner till elektroden 

att reduktionen av PEDOT:PSS inte bidrar tillräckligt mycket för att få potentialen att öka och 

de positivt laddade jonerna negerar den negativa potentialen i mätelektroden så att potentialen 

över de två elektroderna börjar sjunka. 

 

Alla test tog över 3 timmar och de längre testen tog över 7 timmar och även efter det hade 

potentialen inte slutat sjunka. Det var därför inte varit möjligt att analysera sensorns beteende 
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efter långvarig exponering till gas. Anledningen till att det inte gjordes längre tester var brist 

på tid och att det inte tilläts att göra tester som stod över nätterna.  

Sensorn kan ses som en potentiometrisk sensor, beskrivet i avsnitt 2.5, men det som saknas 

hos IPEP-sensorn är en referenselektrod. Detta gör att det inte går att fastställa med säkerhet 

vad signalen som fås ut motsvarar eftersom den reaktion som sker vid motelektroden inte är 

under kontroll.   
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5.4 Fortsatt utveckling 
 

5.4.1 Karakterisering 
 

En startspänning som varierar är inte önskvärt att ha i en sensor då det gör det väldigt svårt att 

karakterisera sensorsignalen. Det måste fastställas om orsaken till denna potentialskillnad är 

statisk uppladdning i pappret, och om det beror på statisk uppladdning måste det tas fram en 

metod för att förhindra denna uppladdning. Om potentialskillnaden inte beror på statisk 

uppladdning måste orsaken utredas närmre för att få fram en sensor som inte varierar i sin 

startspänning under testerna. I de tester som har gjorts har startspänningen uppmätts på en 

sensor av varje utformning. Det bör tillverkas flera av varje sensorlayout och jämföra dessa 

mot varandra för att kunna få ett svar på om startspänningarna skiljer sig åt. Om de håller sig 

på samma nivå har startspänningen med utformningen av sensorn att göra och inte med 

omgivningsfaktorer. Dessa tester bör även göras med flera av samma sort för att få statistiskt 

korrekta resultat. Speciellt då pappret är ett inhomogent material och det är nödvändigt att 

kartlägga hur detta påverkar sensorn och vilka toleranser eller onoggrannhetsnivåer detta ger 

sensorn. 

Då inte någon större hastighetsskillnad kunde registreras av oxidationsprocessen hos 

PEDOT:PSS när sensorn utsattes för 100 V respektive 350 V likspänning bör det utredas om 

det finns någon övre gräns för hastigheten hos laddningsförflyttningarna i IPEP. Om det är 

möjligt att fastställa vad denna beror på skulle det vara möjligt att fastställa inom vilka ramar 

sensorn kommer kunna arbeta och vilka reaktionstiden som är att förvänta. 

Det vore önskvärt att göra längre tester för att se hur sensorn agerar när potentialskillnaden 

mellan elektroderna, efter det att sensorn har nått maxvärde och börjat sjunka, har kommit till 

en sådan nivå att den är nära den potentialskillnad som mätningen startade vid. Det 

undersöktes inte heller i tillräckligt god utsträckning effekten av att ta bort gasen från 

elektroden genom att utsätta sensorn för kväve. Detta borde göras för att se om resultatet av 

mätningarna är repeterbart med samma sensor. Det har observerats i andra undersökningar att 

man kan få en memory-effekt i den ledande polymeren, som man kan få i batterier när man 

inte laddar ur dem tillräckligt mellan varje användning [19]. Detta är något som måste 

undersökas ifall detta kan hända vid användning av PEDOT:PSS för att säkerställa en god 

funktionalitet hos sensorn som inte förvärras när den utsätts för variationer i gaskoncentration. 
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Det är endast effekten av att öka elektrodavståndet hos sensorn som analyserats. Det finns 

flera andra parametrar som vore intressanta att studera. Att öka arean hos själva elektroden 

borde analyseras då en större elektrod ger en större mängd PEDOT:PSS som kan oxideras av 

gas. Detta skulle kanske resultera i en högre potentialskillnad mellan elektroderna. Sen är 

frågan om det bara är arean som spelar roll eller om det är tvunget att ha en speciell bredd 

eller längd på elektroden. Även andra former på elektroderna än rektangulära vore intressanta 

att studera. Att se hur det påverkar mätningen om man skulle ha avrundade hörn på 

elektroderna eller om de skulle vara cirkelformade. Det vore även intressant att se om man 

måste ha de båda elektroderna i samma storlek eller om det bara är den arbetande elektrodens 

utformning som är viktig för sensorfunktionen. Det vore möjligt att till exempel kunna ha en 

stor arbetande elektrod för att få så stor reaktionsytan som möjligt och en mindre motelektrod 

vars uppgift till största delen skulle vara att tillgodose att man kan koppla ihop den med 

tillhörande elektronik.  

Det har inte i examensarbetet tagits hänsyn till hur luftfuktighet, temperatur och lufttryck 

påverkas signalen från sensorn. När man är närmare en produkt borde dessa egenskaper 

karakteriseras. Det är i en tidigare studie påvisat att fuktigheten i pappret påverkar 

ledningsförmågan6. Detta kan kanske förhindras genom att belägga sensorn med en 

fuktbarriär. Hur temperaturen påverkar är intressant att veta då de flesta givare måste kunna 

fungera inom ett så stort temperaturområde som möjligt. Det finns även problem för vissa 

redan etablerade gassensorer att mäta i extrema temperaturer, så som ammoniak i kylrum 

[20]. Om IPEP-sensorn skulle visa på att den passar bra för att operera i extrema miljöer är 

detta en kvalité som kan få sensorn att lyckas på marknaden.  

 

5.4.2 Sensorfunktioner 
 

Det är tidigare sagt att man kan se sensorn som en potentiometrisk sensor utan en ordentlig 

referenselektrod. Referenselektroden är väldigt viktigt för en korrekt mätning av de 

gaskoncentrationer man önskar mäta. Det borde läggas ner tid på att hitta ett sätt att göra en 

referenselektrod av PEDOT:PSS eller av något annat material som är tryckbart på papper. Det 

som måste vara känt hos referenselektroden är dess redoxpotential så att den kan användas vid 

uträkning av koncentrationen hos den reagens som oxiderar eller reducerar den arbetande 
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elektroden. Det kanske är möjligt att genom beläggning av motelektroden med kemiska 

substanser eller enzymer kunna få till en godtagbar referenselektrod. 

Det bör även undersökas om möjligheten att utforma sensorn som en voltammetrisk sensor 

med tre elektroder. Detta skulle kunna öppna upp för fler gaser som skulle kunna detekteras 

då man har en konstant referensspänning samt att det vore möjligt att utföra voltammetriska 

mätoperationer med sensorn. Men att göra sensorn voltammetisk kräver mer avancerad 

elektronik och större kännedom om hur laddningar förflyttar sig i PEDOT:PSS och i 

jonpappret. 

De tester som har genomförts har gjorts mot 100% O2. Det är inte ofta det önskas mäta 100 % 

av en gas utan det ligger oftast i ppm-området för skadliga gaser. Därför bör det genomföras 

tester på hur sensorn reagerar på mindre koncentrationer av den gas som önskas mätas och när 

sensorns beteende är kartlagt, inrikta utvecklingen på att detektera de nivåer av gaser som 

mäts av andra tillverkare av gassensorer.  

När man undersöker gaser eller substanser att detektera bör utvecklingen inte bara inriktas på 

att känna av dem med hjälp av direkt oxidation eller reduktion av PEDOT:PSS utan det är 

även möjligt att belägga elektroderna med olika substanser, till exempel enzymer, som vid 

kontakt med den substans som önskas detektera bildar ett ämne som i sin tur oxiderar 

PEDOT:PSS. Detta öppnar upp för flera olika applikationer för sensorn och kanske kan göra 

sensor bättre på att detektera vissa gaser som nuvarande sensorer har problem med att 

detektera på grund av korsdetektering från andra gaser. 

Då det är önskvärt att kunna detektera så många gaser som möjligt i en gasgivare är det 

önskvärt att få plats med fler sensorer på en begränsad yta. Det bör undersökas ifall det är 

möjligt att tillverka sensorn så att de olika potentialerna i de olika sensorelektroderna inte stör 

varandra. Om det är möjligt att lägga någon barriär i det jonledande pappret så att laddningar 

inte kan förväxlas mellan elektroderna. Om det inte är möjligt kanske det räcker med att göra 

sensorerna små istället och låta dem ha separata jonledande papper att sitta på istället för att 

dela ett och samma papper mellan alla sensorer. 
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5.4.3 Implementering av sensor 

För att kunna slå sig in på en marknad där det redan finns stora aktörer krävs det en produkt 

som är bättre än de produkter som finns eller en produkt som löser ett problem som de andra 

inte har lyckats lösa än. Det är inte önskvärt att utveckla produkter som det inte redan finns en 

marknad för då detta gör att det kan bli svårare att hitta kunder och få marknaden att förstå att 

den har ett behov av produkten.   

De viktigaste egenskaperna hos gassensorer är att de skall ha snabb reaktionsförmåga, goda 

korsdetetekteringsegenskaper, låg detektionsnivå, lång hållbarhet och vara korrekta, 

repeterbara, energisnåla, fysiskt resistenta mot fukt, temperatur och tryck, och framförallt vara 

billiga10. Dessa egenskaper är de som utvecklingen bör inriktas mot. Om det är möjligt att ta 

fram en sensor som är överlägsen i en eller flera av egenskaperna kan man låta den vara lite 

sämre i de andra. Till exempel så vore det möjligt att tillverka en IPEP-sensor till ett lågt pris 

och därför tillåts det att den skulle ha lägre noggrannhet än andra sensorer på marknaden. 

Flexibiliteten hos en papperssensor bör även utnyttjas. Detta skulle göra det möjligt att täcka 

hela utsidan av en givare med det jonledande pappret och ha elektroniken innanför. Det har 

diskuterats om en cylinder för personskydd som lindas in i en spiral av IPEP för att öka 

sensorytan. I cylindern sitter sedan batterier och elektronik. En av de viktigaste egenskaperna 

hos sensorn är att den är billig och denna egenskap måste försökas att utnyttja till fullo i 

utvecklingen. 

En vanlig elektrokemisk gassensor mäter bara i det området den sitter. Om ett gasutsläpp 

skulle ske i en annan del av det utrymmet kommer gassensorn inte att varna förrän 

koncentrationsnivån har stigit över gränsvärden i den del där sensorn sitter. Men IPEP sensorn 

skulle det vara möjligt att tillverka remsor eller paneler som agerar som gassensorer. Detta 

skulle kunna möjliggöra att, till exempel, klistra en remsa över en hel vägg eller runt om i ett 

helt rum för att få en gasavläsning i hela rummet.  Det vore också möjligt att klistra sensorn 

runt rör som finns i utrymmena och på så sätt minska den plats sensorerna tar. Det bör läggas 

tid på att gå igenom Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS), för att se vad 

föreskrifterna säger och sedan skapa produkter utefter dem. Eftersom det är föreskrifter från 

AFS är företag skyldiga att följa dem och det gör företagen till potentiella kunder. 

En vanlig gassensor måste kalibreras efter en tid. Då IPEP-sensorn är billig att tillverka vore 

det möjligt att låta det vara en ”slit och släng”-produkt, men detta betyder fortfarande att det 

finns ett behov av att kalibrera mätelektroniken varje gång sensorn byts. För att minska denna 
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underhållstid vore det bäst om det är möjligt att tillverka sensorn med så pass goda toleranser 

att den inte behöver kalibreras vid leverans och när den måste omkalibreras slänger man den 

och sätter i en ny sensor. Det vore även möjligt att göra ett kalibreringstest i eventuell fabrik 

och skriva kalibreringsinformationen till en RFID-tagg som skickas med paketet. Med hjälp 

av RFID-taggen läser mätelektroniken av sensorns karakteristik och justerar sig så att den 

mäter korrekt. Detta minskar användarens underhållstid för sensorn och bidrar till minskade 

kostnader för användaren.  

 
5.4.4 Tillverkning av sensor 
 

Vid behandlingen av papper med jonvätska finns det en sak som måste bli bättre för att göra 

tillverkningen mer ekonomisk. När bestrykningsstaven pressar ner jonvätska i pappret rinner 

det ut en massa jonvätska på varje sida om staven. Denna jonvätska kunde istället användas 

till att behandla ännu mer papper. Om det vore möjligt att tillverka, till exempel, en 

gummidetalj som satt på staven och på varsin sidan om pappret som bestryks så att den inte 

lät jonvätskan rinna av pappret kunde en stor mängd jonvätska sparas. Då jonvätskan är det 

dyra i tillverkningen så måste den tas tillvara vid tillverkningen av IPEP. Om det vore möjligt 

att tillgodose att jonvätskan stannar på pappret vore det möjligt att använda en större mängd 

på jonpappret i början och inte behöva fylla på efter hand under bestrykningen. I och med 

detta vore det möjligt att säkerställa att det inte kunde bli några ytor på pappret som blir utan 

jonvätska som skulle leda till att pappret inte kan användas. 

Vid beredningen av screentryckramar användes trådtätheten 80. Det vore intressant att testa 

högre trådtätheter för att se om det går att få trycken ännu mer noggranna. Det visade sig att 

runt en millimeters avstånd var gränsen för hur nära det gick att trycka elektroderna, men 

detta hade kunnat minskas. Vissa tryckningar blev väldigt exakta och vissa rann ut mera på 

pappret. Vad detta berodde på är oklart då papperna behandlades på samma sätt och 

tryckningen skedde på samma sätt.  Vissa tryck blev inte lika bra som andra då ytan inte såg 

jämn ut utan mera fläckig. Detta kunde heller inte kopplas till något förutom att det skedde på 

de papper som polymeren flöt ut mera på. I tidigare studier gjordes det en extra ytbehandling 

av pappret så att det skulle bli bättre att trycka på [6] och det hade varit intressant att se 

effekten detta skulle ha för sensorn om det jonledande pappret hade behandlats likadant.   
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I detta arbete har den elektriska kontakten mellan PEDOT:PSS och mätkablarna tillgodosetts 

genom att applicera ett tryck från en slangklämma. För att i framtiden kunna applicera dessa 

sensorer i andra utformningar än den som använts vid testerna måste det tas fram en metod för 

att kunna fästa mätsladdar till elektroderna på ett enklare sätt. Ett sätt vore att hitta ett klister 

som leder ström och på så sätt kunna fästa ihop elektroderna med mätelektroniken. 

 
5.5 Framtida applikationer för IPEP 
 

Under arbetets gång har det hållits flera möten med företag om vad de har för problem och 

vad de skulle vilja att en sensor mäter. Det har bland annat varit önskemål om sensorer för 

bakterier, virus, tungmetaller, asbest samt alkohol och drogsensorer. Några företag önskade 

snabbare metoder för mätningar de redan hade, men de behövde nödvändigtvis inte vara lika 

exakta. Om det vore möjligt att påvisa avsaknaden av ett ämne var detta intressant. Ett snabbt 

test skulle då kunna göras för att se om det inte fanns något av det oönskade ämnet och om det 

inte gick att bevisa avsaknaden fick mer tidskrävande tester genomföras. Detta var mest 

intressant hos mätningar av bakterier, parasiter och föroreningar hos vattenprover. 

Att analysera vatten skulle vara möjligt för IPEP, men sensorn måste behandlas med olika 

membran och barriärer för att skydda pappret mot kontakt med medier som skulle störa 

mätningen. Det skulle vara möjligt att använda membran och barriärer för att släppa igenom 

de joner som önskas mäta i vattnet. Om det är möjligt att mäta i vatten skulle det även vara 

möjligt att göra sensorn till en jordanalysator för mätning av bland annat gödningsmedel i 

jorden genom att lösa upp ett jordprov i vatten och sedan använda sensorn i vattnet. Genom 

att ha en portabel handmätare, eller varför inte en telefon, för att behandla data från sensorn 

vore det möjligt att ha en uppsjö av olika sorters sensorer för att mäta olika sorters data. För 

att underlätta för användare vore det möjligt att, som tidigare nämnts, ha en RFID-tagg eller 

en QR-kod kopplade till de data som sensorn har och sedan läsa in det i mätenheten för 

automatisk inställning av alla parametrar för korrekt mätning. IPEP-sensorn skulle även passa 

bra till prover som förorenar vanliga sensorer genom nedsmutsning. Då IPEP-sensorns 

mätelement kan hållas på en låg tillverkningskostnad, kan mätelementet kasseras när det blivit 

förorenat. 

Då alkoholmätare fungerar ungefär som en elektrokemisk gassensor borde man kunna 

tillverka en alkoholmätare som bygger på samma princip. De alkoholmätare som finns idag är 
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elektrokemiska givare och det handlar om att hitta något som kan hjälpa alkoholångorna att 

oxidera PEDOT:PSS. 

En annan applikation för IPEP som diskuterats var att använda PEDOT:PSS optiska 

egenskaper vid oxidering för att visa på skyddsmateriels livslängd. I till exempel gasmasker 

finns ett filter som det oftast råder osäkerhet kring efter vilken tid det skall bytas. Hur länge 

dessa filter håller beror på hur mycket gas de utsätts för. Genom att låta gasen oxidera 

PEDOT:PSS vore det möjligt att få en indikering när filtret har utsatts för en tillräckligt stor 

mängd gas för att kasseras. 

Sist bör nämnas det som togs upp i teoridelen, TTI-produkter.  Ett företag i Sverige, Vitsab 

International AB, tillverkar TTI-produkter och diskussionerna med dem resulterade i att det 

vore en möjlig applikation för IPEP. Då IPEP skulle kunna känna av gas, vore det möjligt att 

se om förpackningar som har förpackats i skyddande atmosfär har läckt och fått in syre. Det 

vore även en möjlighet att mäta de gaser som uppstår vid förruttning av livsmedel. En annan 

linje på utvecklingen som diskuterades var att, då Vitsabs TTI-produkter använder sig av 

enzymer, och enzymimmobilisering på den ledande polymeren är ett spår som kan komma att 

följa efter detta examensarbete, så vore det intressant att försöka att  använda IPEP som en 

brygga för att få elektronisk funktionalitet i TTI-produkterna för att sedan till exempel kunna 

koppla informationen i enzymet till en RFID-tagg. Alternativ vore det möjligt att använda sig 

av en elektrokrom färg för en visuell indikering. 
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6. Slutsats 
Testerna som genomförts i examensarbetet har visat att det går att mäta upp en 

potentialskillnad mellan två elektroder av den ledande polymeren PEDOT:PSS som tryckts på 

ett jonledande papper. Det har även visats att reaktionstiden för sensorn är beroende av 

avståndet mellan elektroderna.  

Testerna som gjorts på PEDOT:PSS indikerar på att dess resistans ökar ju längre strömmen 

måste vandra i polymeren samt att resistansen ligger någonstans runt 80 ohm/mm vid 10 mm 

elektrodbredd. Denna resistans varierar beroende på hur väl trycket av PEDOT:PSS 

genomförts. Det har diskuterats om många aspekter hos gassensorn som bör undersökas 

ytterligare för att kunna komma fram till en färdig produkt. En av de viktigaste är att 

undersöka hur det går att använda en referenselektrod för att få korrekta mätningar av den 

potentialskillnad som uppstår mellan elektroderna vid exponering av gas.  

Vidare vore det väldigt intressant att utforska möjligheterna att använda en voltammetrisk 

mätmetod vid analysen av den signal som sensorn genererar. Detta skulle kunna ge större 

möjligheter för de mätningar som IPEP-sensorn i framtiden skulle kunna användas till. 

Då en redoxreaktion vid en elektrod orsakar en potentialskillnad mellan elektrodera är den 

grundläggande funktionen hos sensorn, vore det möjligt att expandera detta koncept till ett 

antal andra applikationer förutom gasmätning. Det som önskas mäta bör då reagera med 

PEDOT:PSS så att de oxideras eller reduceras eller med ett ämne som polymerelektroden 

behandlats med. Detta ämne reagerar med det som önskas mäta och bildar ett nytt ämne som 

kan oxidera eller reducera PEDOT:PSS. 

I de test som gjordes var reaktionstiderna väldigt långa i jämförelse med befintliga tekniker. 

Utvecklingen bör därför inriktas åt applikationer som inte är allt för tidskritiska. En TTI-

produkt eller andra produkter för övervakning av livsmedel eller transporter behöver inte 

reagera direkt då de oftast har en lång lagringstid och mätningen är inte lika tidskritisk som ett 

personlarm för en skadlig gas. 
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BILAGA 1 – Beredning av jonpapper 

 
TIPS: 

*Börja med att sätta på IR-ugnen så att den är uppvärmd till att man skall börja bestryka 

pappret.  

**Gör inte mer lösning än att man hinner använda allt under samma dag.  

***Överbliven CMC-lösning kastas. 

 

B1.1 Beredning av kemikalier 
 

Den vätska man behandlar pappret med består till 55% av CMC-lösning och 45 % jonvätska 

(BMIMBF4) 

 

B1.1.1 CMC-lösning 
 

CMC-lösningen ska ha koncentrationen 4% CMC, Carboxyl Methyl Cellulosa.  

Först måste man ta reda på torrvikten på CMC granulerna (de drar till sig fukt och vid 

uppmätning utan korrektion kommer man få fel koncentration i den slutliga lösningen). 

För att bestämma torrvikten lägger man ett litet prov i maskinen som räknar fram torr-

procenten (märke Sartorius) efter någon minut får man ut hur mycket torrvikten är i procent.  

 

Ex. Om man vill ha 4 gram CMC och torrprocenten är 0,947 så blir den mängd CMC-granuler 

man måste väga upp 4/0,947=4,224 g. 

 

När man har torrvikten bestämmer man hur mycket lösning man skall tillverka och mäter upp 

rätt mängd CMC-granuler för att koncentrationen skall bli rätt man blandar det sedan med 

avjoniserat vatten. 

 

Ex. Om man vill ha 100 g lösning och lösningen skal ha CMC-koncentrationen 4% så skall 

man ha 4 gram CMC. Med korrigering av torrvikten kommer man fram till att den vikt CMC-

granuler man skall använda är 4,224 gram. Mängden H2O blir då 100-4,224=95,776 g. 



 

Mät upp mängden H2O i en bägare, använd en elektrisk omrörare och tillför CMC-granulerna 

under omrörning lite i taget. Vänta tills de har löst sig innan man tillsätter lite till. Detta 

kommer ta lång tid, räkna med en timme. 

 

B1.1.2 BMIMBF4-lösning 
 

BMIMBF4 (alt BF4) är en förkortning för 1-butyl-3-metylimadazoliumtetraflourborat. Denna 

lösning kommer färdig i flaska. Den är dyr så slösa inte med den och den skall förvaras i 

kylskåp. 

 

B1.1.3 Slutlig lösning 

 

Den slutliga lösningen skall bestå av 55% CMC-lösning och 45% jonvätska (BF4).  

 

Ex. Om man vill göra 100 gram av bestrykningslösning skall man mäta upp 55 gram CMC-

lösning och sedan lägga till 45 gram BF4. Man blandar med fördel i en liten glasflaska med 

kork. Använd magnetomrörare och blanda i cirka en halvtimme. 

 

Man skall helst använda upp den vätska man förbereder men om man får något över skall 

denna förvaras i kylskåp. 

 

  



B1.2 Bestrykning av papper 
 

IR-ugnen skall värmas upp i en timme innan användning. Sätt gärna på den i samband med att 

man förbereder lösningarna. Glöm inte att öppna ventilen för tryckluften. Håll 

bestrykningsvätskan under omrörning då man inte använder den. 

Bestrykningsmaskinen skall vara inställd på hastighet 1,5. Den rulle som skall användas är 

nummer 1 med gul märkning. För att skydda maskinen lägger man två stora läskpapper 

underst, så att de kan suga upp eventuellt spill. Sedan lägger man på ett tjockare papper som 

är tillklippt för att passa i IR-ugnen. Överst lägger man sedan det papper man vill bestryka. 

Kläm fast alla papper med klämman i maskinens bakre ände. 

Se till att rullhållarna är i bakre läget och sätt fast gul rulle mellan dem genom att trycka fast 

den. Den tjockare delen skall gå utanför maskinen på båda sidorna. Fäll sedan över 

säkringsarmarna över rullen.  

Nu tar man en pipett och suger upp bestrykningsvätskan. Denna applicerar man precis framför 

rullen så att den täcker hela papprets bredd. Innan man börjar köra maskinen framåt fyller 

man pipetten igen för att vara beredd att fylla på med bestrykningsvätskan.  

Slå över brytaren till att köra fram rullen. Håll koll på vätskemängden i kanterna på rullen. 

När den börjar bli låg fyll på med pipetten några centimeter in på pappret. 

När rullen har kommit ner till slutet så plocka av rullen och torka av den med papper. Kör 

tillbaka rullhållarna till det bakre läget. Tag sedan och vänd på det bestrykta pappret. Upprepa 

bestrykningsförfarandet igen på den obestrukna sidan av pappret.  

När båda sidorna av pappret är bestrukna tar man både det tjocka och det bestrukna pappret 

och lägger på plåten för IR-ugnen. För att förhindra att pappret krullar sig när det torkar 

lägger man en tunn metallram ovanpå papperna. För in i IR-ugnen och för ner 

klämanordningen genom att trycka ner brytaren på framsidan. Låt torka i 5 min. Man kan 

använda timern på ugnen. Ställ in på 5 minuter och efter 5 minuter kommer en lampa att börja 

blinka. Man för upp klämanordningen genom att fälla upp brytaren och sedan tar man ut 

plåten. Använd tjocka handskar då plåten är väldigt varm. Ta sedan bort pappret från plåten. 

Klart!    

 

De papper man har bestrukit skall sedan ligga i klimatrummet i 24 timmar innan man kan 

trycka på dem. 

  



BILAGA 2 – Elektrodlayouter. 
 

 

 

 

 

 










