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mere Bæredygtige Farvestoffer og -Processer

Hvad er status i industrien ?

• Baggrund
• Udvalgte fibertyper PES, CO, WO og deres anvendelse
• Konventionelle farvestoffer, påføring og fiksering
• Farvemetoder og - processer
• Fremskridt



Der af ca. 15% recycled PESRegenerede cellulosefibre

Hør, hamp, sisal, kapok, banan etc.

Polyacryl, polypropylen, polyethylen etc. 



Fibrene anvendes til 

• Polyester, PES – alm. beklædning, sportstøj, overtøj og outdoor gear, ar-
bejdstøj, beskyttelsesbeklædning, boligtekstiler: gardiner, duge, dyner + 
puder, sengetøj, gulvtæpper, plaider, fiberfyld, telte, tekniske tekstiler, geo-
tekstiler samt non-woven til alle mulige formål fx mundbind, kitler, filtre……

• Bomuld, CO – beklædning: undertøj, T-shirts, sweatshirts, jeans, overtøj…..
boligtekstil: sengetøj, dynevår, duge, tæpper…..

• Uld, WO – beklædning: undertøj, bluser, sweatre, sportstøj, overtøj….
boligtekstil: møbelstoffer, gulvtæpper, plaider……



Konventionel farvning af fibrene

Bomuld, hør og hampefibre – med reaktive, substantive, kype, indigo og svovl-farvestoffer
Viskose, Modal og Lyocell

Uld, silke og reg. proteinfibre samt polyamid – med syre-, reaktiv- el. metalkompleksfvst.

Polyester – med dispersion farvestoffer (CDY PES m. kation.) eller ved spinfarvning

Polyacryl – med kationiske farvestoffer eller ved spindfarvning

Polypropylen – kun spindfarvning (solution/dope dyeing) m. pigmenter (tryk m. pigment)

Forskellige Fibre / Farvestoffer / Påføringsmetoder / Anvendelsesområder/ Krav til holdbarhed



Krav om farvningens holdbarhed fx høj lysægthed kræver stabil kemi. 
Alle syntetiske farvestoffer er udviklet netop med det formål af have 
højest mulige ægtheder, høj udnyttelsesgrad, effektivitet og en rimelig 
pris.

Der er forskel på ægthed, påførings- og fikseringsmetoder og pris på de 
forskellige fibertyper og farvestoftyper

ex. reaktivt fvst.



Påførings- og fikseringsmetoder

Farvestof Fibertype Solution dyeing Andre tilstandsformer Påføring og fiksering 

Reaktive Cellulose + protein Fiber/garn/stof
stof

Udtræk
padding/spray + fix.

Kype/svovl/indigo Cellulose Garn + stof
Garn + stof

Udtræk
padding/spray + fix. 

Dispersion Polyester Ja enkelte Garn + stof
stof

Udtræk
padding/spray (?) + fix.

Kationiske/basiske Polyacryl (+CDY PES) Garn + stof Udtræk primært

Syre/metalkomplex Polyamid + protein Fiber (pro.)/garn/stof Udtræk primært

Pigmenter Regenererede 
cellulose- og 
proteinfibre,    
PES, PAN, PP o.a.

Stof (alle) Kun v.h.a. binder

Substantive Primært cellulose Garn + stof Udtræk



Udtræksfarvning => 
flere bade, relativt stort vand- og energiforbrug

Til fibre og garn- spoler og hanks                             Til stof
trikotage og vævet



Kontinuefarvning af textilbaner i bred form 
Padding ”dyp” og pres overskydende koncentreret farve-
og kemikalieopløsning af stofbanen (vævet eller strikket) 
– forbruger mindre vand og kemikalier -
men skal følges af fiksering af det påførte farvestof til 
fibrene, enten koldt (24h), ved dampning eller tør 
varmefiksering (afhængigt af fiber- og farvestoftype) 
samt udvask af ikke-fikseret farvestof.

For at det er rentabelt skal der bestilles relativt mange 
meter af hver farve. Efter hver farve skal det hele 
rengøres og der vil altid være 30-50 l. konc. farve+ 
kemikalieopløsning, som der ikke kan anvendes til andet              



I stedet for vand anvendes CO2 (gas) som under tryk virker som 
flydende medium for farvestoffet. Det tilsættes ikke kemikalier.
I første omgang udviklet til farvning af polyesterstof, da andre typer  
farvestoffer går i stykker ved så højt et tryk, men der arbejdes på at 
finde løsninger. 

I 2019 var der world wide solgt 14 maskiner; DyeCoo ønsker pt ikke 
at oplyse hvor mange der nu kører ude på farverierne. Nike, Ikea og 
andre har fået farvet stof til produkter, men status kendes ikke. Andre arbejder med 

ioniske væsker som 
bliver flydende ved 
høje temperaturer og 
under tryk som 
alternativ til vand.

Men det ser ud til at 
det fortsat er på 
forsøgsstadiet og er 
endnu ikke produk-
tionsmodent. 



Dope dyeing / Mass coloration / Solution dyeing

Polymer-massen tilsættes farvepigmenter inden filamen-
terne presses ud, så fibrene kommet farvet ud.
Ægthederne dvs. holdbarheden af farven er høje.  
Kan anvendes ved alle kunstigt fremstillede 
fibre/garner: PES, PA, PAN, PP etc. samt cellulose-
og proteinbaserede regenererede fibre.

Udfordringen er at  der skal bestilles mange ton af hver farve for at være rentabelt. 
Husk at de syntetiske fibre skal formstabiliseres/fixeres og evt. vaskes + 
tørres derefter. 



We aRE SpinDye®  (S)

tilbyder at lave ned til 200 
kg/farve.

De arbejder kun med rPET
(fra kasseret tøj) til farvede 
PES-fibre.



Dope dyeing af viskose, Modal og Lyocell fibre (samt reg. proteinfibre) 
er absolut muligt, men indtil videre skal det bestilles relativt store 
mængder af hver farve (det taget tid at rengøre efter hver farve = 
højere omkostninger).

Udfordring ved design og indkøb: sæsonens farver fastlægges meget 
tidligere end hvis det er stof som bestilles farvet/trykt.



Ved at anvende ”Spraying” teknik til påføring af en højkoncentreret 
farveopløsning, tilføres tekstil-banen mindre vand. 
Fiksering kan ske koldt (20˚ C i 24h), ved damp eller høj tør varme. 

Udfordringen har hidtil været at en lave en ensartet påføring på hele fladen –
uden af anvende et sæt valser. Men det har to firmaer fundet løsningen på =>



Imogo (S)

Imogo samarbejder med 7H Färgeri
i Kinna, hvor de har en maskine 
som de kører forsøg på og viser 
frem for potentielle kunder.
De har indtil nu kørt med reaktive 
farvestoffer på bomuld, viskose og 
hør.

Påføringsmængden styres digitalt. 
De kan lave ned til 10 meter per 
farve - stort set uden spild af 
farveopløsning og stof.   
Fiksering sker koldt over 20-24 h.

Vi har bestilt tid til forsøg med 
metervarer fra dansk producent i 
2022.  





Rota Spray Dyer 
i samarbejde med 
DyStar, forventer 
især stor interesse 
fra denimstof-
fabrikanter; 
mængden af 
farveopløsning ift. 
padding er nede på 
35-50% = sparede 
vand, farvestof,  
kemikalie og energi 
resoucer



Naturlige farver som ekstraheres af planter, nødder, frugt og insekter 
eller dannes af  bakterier og svampe, har ikke så høje ægtheder. 
Det er ganske naturligt da de ikke fra naturens hånd er ”designet” til 
at holde udover plantens normale levetid hvorefter de forgår. 
Men ægthederne  vil i mange tilfælde være tilstrækkelige til alm. 
beklædning/fashion og lign. artikler som ikke skal vaskes meget. 

For at kunne få en bedre binding og ægthed, skal de cellulose-baserede 
fibre/garn/stof forbehandles med en bejdse, en vandig opløsning af metal-salte 

fx aluminium, jern, calcium, tin(!) og kobber (+ evt. tannin). 
Naturfarvestoffet binder sig så til metal-ionerne og skaber en fast

binding.                                                           
Uld kan farves med naturfarvestoffer uden brug af bejdse.                         

Obs. Også hollandsk projekt ”Living Color” med ekstraktion farver fra bakterier



EarthColors® by Archroma (2014) - kræver licens fra Achroma for farvning



Euromed (ES) – laver udtræk af planter o.l. til naturmedicin og af resterne fra den 
produktion, ekstraheres de naturlige farvestoffer som kan anvendes til farvning af tekstil. 

NIG Nahrungs-Ingenieurtechnik (D) – laver udtræk af planter og koncentrater som 
anvendes til at farve levnedsmidler samt tekstil, læder, kork og til fremstilling af de 
uopløselige pigmenter til tryk.

Farvning med disse kan ske som fiber (kun uld),  garn eller stof i udtræksmetoden, altså 
i vandigt bad og på eksisterende maskiner som også anvendes til konventionel farvning i 
udtræk.



For at optimere farveprocesserne (samt forbehandling og finish) anvendes der i nogle 
produktioner også

PLASMA-behandling – et højfrekvent felt som den befugtede vare føres igennem som kan 
være med til at ”speede” reaktionerne op = forkorte processen = mindre energiforbrug

MIKROBØLGER – får reaktionerne fx fiksering af farvestof til at ske hurtigere 

ULTRALYD – som ovenfor 

OZON – især til forbehandling fx blegning af textil før farvning 

SKUM – ved at skumme en højkoncentreret farve- eller kemikalieblanding op, er der mindre 
vand som bagefter skal tørres væk. 



Alle de anerkendte farvestofproducenter

Achroma
DyStar
CHT Bezema
Huntsmann
Clariant
Tanatex Chemicals m. fl. 

har arbejdet med at optimere, vurdere og teste deres produkter dvs. 
farvestoffer og hjælpemidler og har lavet udvalg af de som kan opfylde 
miljø- og sundhedscertificeringer som GOTS, C2C, OEKO-TEX®  og 
BlueSign®  kriterier. Der betyder dog ikke at farvestofferne eller kemika-
lierne ér certificerede – de skal stadig testes/vurderes af certificerings-
organerne. 
Al info er frit tilgængeligt på deres hjemmesider.



Digital print vs. 
konventionelt trykning af 
tekstiler
• Ingen dyre skabeloner
• Minimalt farvespild
• Minimalt stofspild
• Med og uden fiksering 

afhængig af farvestof-
type og substrat

• Hurtig omstilling
• Lille vandforbrug v. 

rengøring

Fespa

Fespa



Transfertex.de

Sublimation print 
Heat Transfer Print, AOP

- Primært til PES og PES-mix
- Mønster trykkes på papir-

baner og overføres ude 
hos converteren efter 
behov

- Dispersionsfarvestoffer 
sublimerer ved opvarming
ind i den blødgjorte PES-
fiber.

- Når stoffet køler af, bliver 
farven siddende 

- Ingen udvask – stoffet er 
klar til brug eller videre 
behandling.



Spørgsmål ?
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