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RESUME 
 
INDLEDNING 
 
Dette referencedokument om BAT inden for tekstilindustrien er resultatet af en 
informationsudveksling, som fandt sted i henhold til artikel 16, stk. 2 i Rådets direktiv 
96/61/EF. Dokumentet skal ses i sammenhæng med forordet, hvor dokumentets formål og 
anvendelse er beskrevet. 
 
Dette dokument omhandler de industrielle aktiviteter, der er beskrevet i afsnit 6.2 i Bilag I i 
IPPC Direktivet 96/61/EF: ”Anlæg til forudgående forarbejdning (vask, blegning, 
mercerisering) eller farvning af fibre eller tekstiler med en behandlingskapacitet på mere end 
10 tons/dag”. 
 
Derudover indeholder BREF’en en række bilag, som giver yderligere oplysninger om 
tekstilhjælpestoffer, farvestoffer og pigmenter, tekstilmaskineri, typiske recepter osv. 
 
Formålet med dette resumé er at opsummere hovedpunkterne i dokumentet. Når BAT skal 
bestemmes for et bestemt anlæg, bør man imidlertid alene benytte hovedteksten i sin fulde 
udstrækning som reference, fordi det er umuligt at gengive samtlige dens kompleksiteter i et 
kort sammendrag. 
 
TEKSTILINDUSTRIEN 
 
Tekstilindustrien udgør en af de længste og mest sammensatte kæder inden for 
fremstillingsindustrien. Den er en opsplittet og forskelligartet branche, som domineres af 
små og mellemstore virksomheder, og hvor efterspørgslen hovedsageligt er styret af de tre 
betydeligste slutanvendelsesområder: beklædning, boligtekstiler og industriel anvendelse. 
 
Italien er den førende europæiske producent af tekstiler efterfulgt af Tyskland, Det Forenede 
Kongerige, Frankrig og Spanien (i den nævnte rækkefølge), som tilsammen står for over 
80 % af produktionen inden for EU. Belgien, Frankrig, Tyskland og Det Forenede Kongerige 
er Europas største producenter inden for gulvtæpper. 
 
I år 2000 stod den europæiske tekstil- og beklædningsindustri for 3,4 % af omsætningen i 
EU’s fremstillingsindustri, 3,8 % af tillægsværdien og 6,9 % af beskæftigelsen inden for 
industriel produktion. 
 
Tekstilindustrien består af en lang række delbrancher, som dækker den samlede 
produktionscyklus fra produktion af råmaterialer (kunstfibre) til halvfabrikata (garner, 
vævede stoffer og trikotagestoffer med disses efterbehandlinger) og færdige produkter 
(gulvtæpper, boligtekstiler, beklædning samt tekstiler til industriel anvendelse). Da 
dokumentets anvendelsesområde er begrænset til de aktiviteter, som indebærer vådprocesser, 
har man udpeget tre betydelige undersektorer: vask af uld, vådbehandling af tekstiler (med 
undtagelse af gulvbelægning) samt gulvtæppesektoren. 
 
ANVENDTE PROCESSER OG TEKNIKKER 
 
Tekstilkæden starter med produktion eller høst af råfibre. De såkaldte vådbehandlings-
processer (dvs. forbehandling, farvning, trykning, efterbehandling og coating, herunder vask 
og tørring) repræsenterer kernen i de anvendte processer og teknikker i denne BREF. 
Forudgående processer såsom f. eks. fremstilling af syntetiske fibre, spinding, vævning, 
strikning osv. beskrives også kort i dokumentet, idet de kan have en betydelig indflydelse på 
de efterfølgende vådprocessers miljøpåvirkning. Vådbehandlingsprocesserne kan finde sted 
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på forskellige trin i produktionen (dvs. på stof, garn, løse fibre osv.), idet behandlingernes 
rækkefølge kan variere meget alt efter slutbrugerens behov. 
 
Først beskrives vådbehandlingsprocesserne som enkeltstående processer uden hensyn til de 
arbejdsgange, de evt. kan indgå i. Senere i kapitel 2 har man udpeget nogle typiske 
industrikategorier inden for uldvask-, tekstilvådbehandlings- og gulvtæppesektoren, og der 
gives en kort beskrivelse af procesforløbene. 
 
MILJØFORHOLD SAMT FORBRUGS- OG EMISSIONSNIVEAUER 
 
Det væsentligste miljøforhold i forbindelse med tekstilindustrien er spildevandsmængden og 
dens kemikaliebelastning. Andre vigtige miljøforhold er energiforbrug, luftemissioner, fast 
affald samt lugt, som kan være en betydelig gene i forbindelse med visse behandlinger. 
 
Luftemissioner opsamles sædvanligvis, hvor de dannes. Da disse længe har været genstand 
for regulering i forskellige lande, foreligger der gode historiske data om luftemissioner fra de 
enkelte processer. Dette er ikke tilfældet med emissioner til vand. De forskellige strømme, 
som kommer fra de forskellige processer, blandes sammen til et slutspildevand, hvis 
karakteristika er resultatet af en kompleks kombination af faktorer såsom typen af de fibre og 
de oplægninger, der anvendes i processen, de anvendte teknikker og de anvendte typer af 
kemikalier og hjælpestoffer. 
 
Da de tilgængelige oplysninger om spildevandsudledninger fra de enkelte processer er meget 
sparsomme, har det vist sig hensigtsmæssigt at udpege snævre kategorier af tekstilfabrikker 
og sammenligne de samlede massestrømme fra fabrikker inden for samme kategori. Denne 
tilgang muliggør et indledende groft overslag, hvor det ved sammenligning mellem de 
specifikke forbrugs- og emissionsniveauer for fabrikker inden for samme kategori bliver 
muligt at verificere de oplyste data og påvise makroskopiske forskelle mellem de forskellige 
aktiviteter. BREF’en omhandler således input/output-faktorer for fabrikker inden for en 
række typiske kategorier, begyndende med oversigter over de samlede massestrømme og 
afsluttende med en mere detaljeret analyse af enkelte processer, hvor der foreligger data. De 
væsentligste resultater om  nogle af de særlig interessante processer er omtalt i dette 
sammendrag. 
 
Uldvask med vand medfører udledning af spildevand med et højt indhold af organiske stoffer 
(2 - 15 l pr. kg fedtet uld med ca. 150 - 500 g COD pr. kg uld) og varierende mængder af 
mikroforureninger stammende fra pesticider, som fårene er blevet behandlet med. De 
almindeligste pesticider er organiske fosforforbindelser (OP), syntetiske pyrethroider (SP) og 
insektvækstregulerende midler (IGR). Pesticider med organiske chlorforbindelser (OC) 
forekommer stadig på uld fra visse producentlande. 
 
En stor procentdel af den samlede emission fra tekstilindustriens aktiviteter stammer fra 
stoffer, som allerede er til stede på råvaren, inden den ankommer til fabrikken, hvor den 
færdigbehandles (f.eks. urenheder og dertil knyttede stoffer for naturfibres vedkommende 
samt imprægneringsmidler, spindeolier, slettemidler osv.). Alle disse stoffer fjernes 
sædvanligvis fra fibrene under forbehandlingsprocessen inden farvning og efterbehandling. 
Fjernelse af hjælpestoffer såsom spindeolier, strikkeolier og imprægneringsmidler ved 
vådbehandling kan medføre udledning af ikke kun svært nedbrydelige organiske stoffer 
såsom mineralolier, men også af sundhedsskadelige stoffer såsom polyaromatiske kulbrinter, 
APEO og biocider. Typiske COD-mængder er i størrelsesordenen 40 - 80 g pr. kg fibre. Når 
stoffet udsættes for en tør proces (heat-setting) inden vask, bliver de hjælpestoffer, der er til 
stede på stoffet, luftbårne (emissionsfaktorer på 10-16 g C pr. kg er typiske for 
mineraloliebaserede forbindelser). 
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Vaskevandet fra afsletning af bomulds- og bomuldsblandingsstoffer kan bidrage med 70 % 
af den samlede COD-belastning i den endelige udledning. Emissionsfaktoren kan godt være i 
størrelsesordenen 95 g COD pr. kg stof, og COD-koncentrationerne er ofte højere end 
20 000 mg COD/l. 
 
Natriumhypochloritblegning giver anledning til sekundære reaktioner, som danner organiske 
halogenforbindelser, der almindeligvis måles som AOX (trichlormethan tegner sig for 
størsteparten af de forbindelser, der dannes). Ved kombineret anvendelse af hypochlorit (1. 
trin) og brintperoxid (2. trin) har man observeret værdier på 90 - 100 mg Cl/l AOX fra det 
opbrugte NaClO-blegebad. Koncentrationer på op til 6 mg Cl/l kan stadig forekomme i det 
brugte H2O2-blegebad på grund af overslæb fra det forrige bad. 
 
Sammenlignet med natriumhypochlorit er den mængde AOX, der dannes under 
chloritblegningen, langt lavere. Nylige undersøgelser har vist, at dannelsen af AOX ikke 
forårsages af selve natriumchloriten, men i stedet af det chlor eller hypochlorit, der er til 
stede som urenheder eller anvendes som aktiveringsmidler. Håndtering og opbevaring af 
natriumchlorit kræver særlig omhu på grund af dets giftighed samt korrosions- og 
eksplosionsfaren. 
 
Ved brintperoxidblegning går de miljømæssige betænkeligheder på anvendelsen af stærke 
kompleksdannere (stabilisatorer). 
 
Såfremt skyllevandet efter mercerisering ikke genvindes eller genbruges, vil det udledte 
spildevand blive stærkt alkalisk (40 - 50 g NaOH/l). 
 
Med nogle få undtagelser (f.eks. thermosolprocessen, pigmentfarvning osv.) er størsteparten 
af de emissioner, som stammer fra farveprocessen, spildevandsemissioner. Vandforurenende 
stoffer kan hidrøre fra selve farvestofferne (f.eks. akvatisk toksicitet, metaller, farve), 
hjælpestoffer, som er indeholdt i farvestofformuleringen (f.eks. dispergeringsmidler, 
skumdæmpningsmidler osv.), basiske kemikalier og hjælpestoffer, der anvendes ved 
farveprocesserne (f.eks. alkali, salte, reduktions- og oxideringsmidler osv.) samt rester af 
forurenende stoffer, som er til stede på fibrene (f.eks. pesticidrester på uld og spindeolier på 
syntetiske fibre). Forbrugs- og emissionsniveauerne hænger nært sammen med fibertypen, 
oplægningen, farvningsteknikken og det anvendte maskineri. 
 
Ved batchfarvning varierer koncentrationsniveauerne meget under farvningsforløbet. 
Almindeligvis har brugte farvebade de højeste koncentrationsniveauer (værdier på langt over 
5000 mg COD/l er almindelige). Bidraget fra farvehjælpestoffer (f.eks. dispergerings- og 
egaliseringsmidler) til COD-belastningen er særligt bemærkelsesværdig, når der farves med 
kypefarver eller dispersionsfarver. Processer som sæbebehandling, 
udvaskningsefterbehandling og blødgøring medfører også høje COD-værdier. Skyllebade 
giver koncentrationer, som er 10 - 100 gange lavere end i det brugte farvebad, og 
vandforbruget er 2 - 5 gange større end for selve farveprocessens vedkommende. 
 
Ved kontinue og semikontinue farvning er vandforbruget mindre end ved 
batchfarveprocesser; men udledningen af højt koncentrerede farveflotterester kan resultere i 
en større forureningsbelastning, når mindre stofmængder behandles (COD-bidraget fra 
farvestofferne kan være i størrelsesordenen 2 - 200 g/l). Foulard-teknikken er stadig den 
mest almindeligt anvendte. Flottemængden i foularden kan være fra 10 til 15 l ved moderne 
udformninger til 100 l i konventionelle foularder. Restmængden i klargøringstanken kan 
variere fra nogle få liter under optimale forhold og op til 150 - 200 l. Den samlede mængde 
restflotte øges i takt med antallet af batches pr. dag. 
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Typiske emissionskilder ved trykkeprocesser omfatter trykfarverester, spildevand fra 
afvasknings- og renseoperationer samt flygtige organiske forbindelser fra tørring og 
fiksering. Tab af trykfarve ses særligt ved rotationstryk (tab af 6,5 - 8,5 kg pr. farve er 
almindeligt, hvor det drejer sig om tekstiler). Ved små partier (dvs. mindre end 250 m) kan 
tabsmængden overstige den mængde farve, der trykkes på tekstilet. Vandforbruget til 
rengøring af udstyret efter hver kørsel ligger omkring 500 l (heri er ikke medregnet vand til 
rengøring af trykbæltet). Trykfarverne indeholder stoffer med et stort 
luftforureningspotentiale (f.eks. ammoniak, formaldehyd, methanol og andre alkoholer, 
estere, alifatiske kulbrinter, monomerer såsom acrylater, vinylacetat, styren, acrylnitril osv.). 
 
Da de fleste kontinuerte efterbehandlingsprocesser ikke kræver vaskeoperationer efter 
hærdning, begrænser vandemissionerne sig til spild og til det vand, der anvendes til 
rengøring af udstyret. Mængden af restflotter ligger i området 0,5 - 35 % af den samlede 
mængde fremstillet efterbehandlingsflotte (de lave værdier gælder integrerede 
tekstilfabrikker, hvorimod de høje værdier er typiske for tekstilfabrikker, der forarbejder små 
partier og forskellige typer emner). Det sker for ofte, at disse flotter udledes og blandes med 
andet spildevand. COD-koncentrationen kan let være i størrelsesordenen 130 - 200 g/l. 
Efterbehandlingsformuleringernes bestanddele kan ofte hverken nedbrydes eller elimineres 
biologisk og er undertiden toksiske (f.eks. biocider). Ved tørring og hærdning skyldes 
luftemissionerne formuleringsbestanddelenes flygtighed og overslæb fra forudgående 
processer (f.eks. tekstiler, som i forvejen er behandlet med chlorholdige carriers eller 
perchlorethylen). 
 
Vaskeprocesser bidrager til vand- og energiforbruget. Vaskevandets forureningsbelastning 
skyldes de forurenende stoffer, som føres med af vandstrømmen (f.eks. urenheder, der er 
fjernet fra stoffet, kemikalier fra tidligere processer, detergenter og andre hjælpestoffer, der 
er anvendt i vaskeprocessen). Brugen af organiske halogenerede opløsningsmidler 
(persistente stoffer) ved rensning kan give anledning til diffuse emissioner, som kan medføre 
forurening af jord og grundvand og også kan indvirke negativt på luftemissionerne fra 
efterfølgende højtemperatur-processer. 
 
TEKNIKKER, DER SKAL TAGES I BETRAGTNING VED BESTEMMELSEN AF 
BAT 
 
Almindelig god ledelsespraksis 
Almindelig god ledelsespraksis spænder fra uddannelse og træning af medarbejderne til 
udarbejdelse af veldokumenterede procedurer for vedligeholdelse af udstyr samt opbevaring, 
håndtering, dosering og tilførsel af kemikalier. Øget kendskab til processens input og output 
er også en vigtig faktor i god ledelse. Dette omfatter input af tekstilråvare, kemikalier, 
varme, elektricitet og vand samt output af produkter, spildevand, luftemissioner, slam, fast 
affald og biprodukter. Overvågning af procesinput og -output er udgangspunktet for at kunne 
udpege valgmuligheder og prioriteter til forbedring af de miljømæssige og økonomiske 
resultater. 
 
Foranstaltninger til forbedring af kvaliteten og kvantiteten af de anvendte kemikalier 
omfatter regelmæssig revision og vurdering af recepterne, optimal produktionsplanlægning, 
brug af vand af høj kvalitet i vådprocesserne osv. Systemer til automatiseret styring af 
procesparametre (f.eks. temperatur, væskemængde, kemikalietilførsel) muliggør en 
strammere processtyring, der giver bedre resultater, som er ”rigtige fra første færd”, og 
minimalt overskud af anvendte kemikalier og hjælpestoffer. 
 
Optimering af vandforbruget ved tekstilforarbejdning begynder med styring af 
vandforbruget. Det næste trin er at reducere vandforbruget gennem en række tiltag, som ofte 
supplerer hinanden. Disse omfatter forbedret arbejdspraksis, reduktion af flotteforholdet i 
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batchprocesser, øget vaskeeffektivitet, sammenlægning af processer (f.eks. vask og 
afsletning) og genbrug/recirkulering af vand. Størsteparten af disse foranstaltninger muliggør 
betydelige besparelser, ikke blot hvad angår vandforbrug, men også energiforbrug, fordi der i 
stor udstrækning bruges energi til opvarmning af procesbadene. Andre teknikker er særligt 
rettet mod optimering af energiforbruget (f.eks. varmeisolering af rør, ventiler, tanke og 
maskiner, adskillelse af varme og kolde spildevandsstrømme samt genvinding af varme fra 
den varme strøm). 
 
Kvalitetsstyring af indkommende fibre 
Information om tekstilråvarerne er det første trin, når forurening, der overslæbes fra 
forudgående processer, skal takles. Oplysninger fra leverandøren bør indeholde ikke alene 
tekstilets tekniske karakteristika, men også typen og mængden af anvendte 
forbehandlingsmidler og slettemidler samt rester af monomerer, metaller og biocider (f.eks. 
ektoparasitbekæmpelsesmidler i uld), som er til stede på fibrene. Der findes forskellige 
teknikker, som i betydelig grad kan reducere den miljøbelastning, som stammer fra 
forudgående processer. 
 
Med hensyn til pesticidrester på råuldfibre er der mange organisationer, der registrerer 
oplysninger om pesticidindholdet i fedtet og vasket uld. Fabrikanterne kan bruge disse 
oplysninger til at få eventuelle lovligt anvendte pesticider såsom 
ektoparasitbekæmpelsesmidler af OP- og SP-typen minimeret på oprindelsesstedet og til at 
undgå forarbejdning af uld, som er forurenet med de mest sundhedsfarlige kemikalier såsom 
OC-pesticider, med mindre der foreligger en analyseattest. Hvor der ikke foreligger nogen 
oplysninger, bør der analyseres prøver, så man kan få pesticidindholdet bekræftet, men 
denne mulighed medfører større udgifter for fabrikanten. Hidtil har samarbejdsprogrammer 
mellem brancheforeninger og førende producentlande resulteret i en progressiv reduktion af 
de gennemsnitlige OP- og SP-restmængder i uld, sideløbende med at man har udarbejdet 
ordninger for attestation af lave restindhold. 
 
Forbedringer er også mulige for hjælpestoffer såsom præpareringsmidler, spindeolier og 
strikkeolier. Erstatninger for mineralolier er nu tilgængelige til de fleste anvendelsesformål. 
De alternative forbindelser er i høj grad biologisk nedbrydelige eller kan i det mindste 
elimineres biologisk; de er også mindre flygtige og mere varmestabile end mineralolier. 
Dette bidrager til at reducere de lugtgener og luftemissioner, som kan forekomme, når 
tekstilet udsættes for højtemperaturbehandlinger såsom varmefiksering. 
 
Kombinationen af low add-on teknikker, såsom forfugtning af kædegarner eller 
kompaktspinding, med målrettet valg af slettemidler bidrager til at reducere 
afsletningsprocessens miljøpåvirkning. Det er nu almindeligt kendt, at der findes 
letnedbrydelige eller bioeliminerbare forbindelser,  som dækker samtlige behov. Den seneste 
generation af polyacrylater er desuden meget effektive ved low add-on og kan let fjernes 
fuldstændigt fra stoffet. 
 
Integrerede tekstilfabrikker har almindeligvis mulighed for at kontrollere kilderne til deres 
råvarer og de kemikalier, der er påført fibrene. For ikke-integrerede virksomheder (især 
lønfarverier) er det vanskeligere at øve indflydelse på de forudgående leverandører. 
Konventionelle sammensætninger er typisk de billigste. Råvareleverandørerne (f.eks. 
spinderier og strikkerier) ser mere på de økonomiske aspekter og på, hvor egnet det givne 
stof er i deres egen proces, end på de miljøproblemer, der opstår ved de efterfølgende 
processer (på fabrikken, hvor vådbehandlingen foregår). I disse tilfælde er det nødvendigt at 
bearbejde kunderne for at få disse stoffer elimineret fra leverandørkæden. 
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Udvælgelse og substitution af anvendte kemikalier 
TWG har til overvejelse ved bestemmelsen af BAT fremlagt en række systemer til 
økotoksikologisk vurdering og klassifikation af kemikalier. Substitution af de skadelige 
stoffer på grundlag af disse værktøjer udgør ofte en brugbar mulighed for at reducere en 
proces’  miljøpåvirkning. 
 
Overfladeaktive stoffer anvendes til mange forskellige formål inden for tekstilindustrien 
(f.eks. detergenter, smøremidler osv.). Nogle overfladeaktive stoffer anses for at være 
problematiske på grund af deres ringe bionedbrydelighed og deres giftighed over for 
akvatiske organismer. De aktuelle betænkeligheder koncentrerer sig om APEO og navnlig 
NPE. De væsentligste alternativer til APEO er fedtalkoholethoxylater, men også for andre 
overfladeaktive stoffer er der ofte mulighed for at bruge erstatninger, som er letnedbrydelige 
eller bioeliminerbare i spildevandsrenseanlægget, og som ikke danner toksiske metabolitter. 
 
Kompleksdannere kan ofte undgås. Hvor der er behov for at bruge sådanne, findes der 
alternative forbindelser til konventionelle kompleksdannere, som er letnedbrydelige eller i 
det mindste bioeliminerbare, og hvis molekyle ikke indeholder N eller P (f.eks. 
polycarbonater, polyacrylater, gluconater, citrater og nogle sukker/acrylsyre-copolymerer). 
Udgifterne er sammenlignelige, om end det i nogle tilfælde kan være nødvendigt med større 
mængder. 
 
Skumdæmpende midler er ofte baseret på mineralolier. Typiske aktive bestanddele i 
mineraloliefrie produkter er siliconer, fosforestere, alkoholer med høj molekylvægt, 
fluorderivater og blandinger af disse bestanddele. Siliconer elimineres kun ved abiotiske 
processer i spildevand, og over visse koncentrationer hindrer de overførsel/diffusion af 
oxygen ind i det aktiverede slam. Tributylfosfater er stærkt lugtende og stærkt irriterende, og 
alkoholer med høj molekylvægt er stærkt lugtende og kan ikke anvendes i varme flotter. 
 
Uldvask 
Implementering af kredsløb med fjernelse af snavs og genvinding af fedt gør det muligt at 
spare vand og energi (for grov og fin uld har det vist sig muligt at opnå netto-vandforbrugstal 
på 2 - 4 l pr. kg fedtet uld). Ydermere frembringes et værdifuldt biprodukt (25 - 30 % af det 
fedt, der anslås at være til stede i den vaskede uld), samtidig med at der opnås en betydelig 
reduktion af den mængde organiske stoffer, som udledes til spildevandsrenseanlægget. Hvis 
kredsløbet med fjernelse af snavs og genvinding af fedt kombineres med inddampning af 
spildevandet og forbrænding af slammet med fuld recirkulering af vand og energi opnår man 
yderligere miljøfordele i form af vandbesparelser og mindre mængder af fast affald, der skal 
bortskaffes. Teknikken er dog kompliceret og siges at indebære meget store investerings- og 
driftsudgifter. 
 
Ved uldvask med organiske opløsningsmidler undgås brugen af vand i vaskeprocessen. Den 
eneste kilde til vandemission er fugt fra ulden, damp anvendt i vakuumpumperne og fugt, 
som genvindes fra luft, der trækkes ind i anlægget. Dette vand er forurenet med 
perchlorethylen (PER). For at undgå eventuel risiko for diffuse emissioner behandles 
vandstrømmen i to trin, som omfatter en enhed, hvor opløsningsmidlet luftstrippes, og en 
enhed, hvor opløsningsmiddelrester destrueres. Da pesticider i høj grad følger 
opløsningsmidlet og fjernes sammen med fedtet, siges den vaskede uld at være fri for 
pesticider. Dette er gavnligt for de efterfølgende processer, hvor ulden færdigbehandles. En 
anden positiv virkning ved denne teknik er det reducerede energiforbrug som følge af 
organiske opløsningsmidlers lave latentvarme sammenlignet med vand. 
 
Forbehandling 
Vandopløselige syntetiske slettemidler såsom PVA, polyacrylater og CMC kan genvindes fra 
vaskeflotten ved ultrafiltrering og genbruges i processen. Det er for nyligt blevet bekræftet, 
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at også modificerede stivelser såsom carboxymethylstivelse kan recirkuleres. Men genbrug i 
væveriet er ikke altid problemfri. Foreløbig har vævernes accept af genvundne sletter været 
begrænset. Transport over lange afstande opvejer desuden de eventuelle miljømæssige 
fordele, fordi flotten nødvendigvis skal transporteres under de rette betingelser i isolerede 
tanke. Derfor genvindes slettemidler sædvanligvis kun på integrerede tekstilfabrikker, som 
rummer både en væve- og en vådbehandlingsafdeling på samme sted. 
 
For lønfarverier, som behandler mange forskellige stoftyper og har vanskeligere ved at føre 
direkte kontrol med råstoffets oprindelse, er den oxidative metode en bæredygtig mulighed. 
Under bestemte betingelser (dvs. over pH 13) vil H2O2 danne frie radikaler, som effektivt og 
ensartet nedbryder alle slettemidler og fjerner dem fra stoffet. Ved denne proces frembringes 
kortere og mindre forgrenede præoxiderede molekyler, som er lettere at vaske ud (med en 
reduceret mængde vand) og lettere at nedbryde i spildevandsrenseanlægget. Det er ønskeligt 
at kombinere alkalisk peroxidblegning med vask og at regulere den modgående strøm af 
alkali og peroxid gennem de forskellige forbehandlingstrin, så der spares vand, energi og 
kemikalier. 
 
Brintperoxid er nu det foretrukne blegemiddel til bomuld og bomuldsblandinger som 
erstatning for natriumhypochlorit, om end det påstås, at natriumhypochlorit stadig er 
nødvendig for at opnå en høj grad af hvidhed og til sarte stoffer, som ville blive udsat for 
depolymerisation. I disse tilfælde kan der anvendes en to-trins proces med først brintperoxid 
og derpå med natriumhypochlorit for at reducere AOX-emissionerne (urenhederne i fibrene, 
der virker som forstadier i haloformreaktionen, fjernes i første trin). En to-trins blegeproces, 
hvor der kun anvendes brintperoxid, og hvor brug af hypochlorit helt undgås, er også mulig i 
dag, men denne valgmulighed siges at være 2 - 6 gange dyrere. 
 
Der er også stigende tilslutning til peroxidblegning under stærkt alkaliske betingelser, 
hvorved der efter omhyggelig fjernelse af katalysatorer ved en reduktions-/ekstraktions-
teknik kan opnås en høj grad af hvidhed. Den ekstra fordel, der hævdes at være ved dette, er 
muligheden for at kombinere vask og blegning. Reduktion/ekstraktion efterfulgt af et stærkt 
oxiderende, kombineret blege-/vasketrin kan anvendes til blegning af kraftigt forurenede 
tekstiler i alle oplægninger og på maskiner af alle typer (både batch og kontinue ). 
 
Chlordioxid (fra natriumchlorit eller -chlorat) er et fortrinligt blegemiddel til syntetiske fibre 
samt til hør, lærred og andre bastfibre, som ikke kan bleges med peroxid alene. Der findes nu 
nye teknikker (hvor der anvendes brintperoxid som reduktionsmiddel til natriumchlorat), 
som producerer ClO2 uden dannelse af AOX (blegning uden chlor som grundstof). 
 
Skyllevandet efter merceriseringsbehandlingen (såkaldt ”tynd lud”) kan recirkuleres i 
processen efter at være blevet koncentreret ved inddampning. 
 
Farvning 
De velkendte PES-carriers kan undgås (med undtagelse af PES/uld- og elastan/uld-
blandinger) ved farvning ved høj temperatur. En anden attraktiv mulighed er at anvende 
PES-fibre, som kan farves uden brug af carriers, såsom polytrimethylenterephthalat- (PTT-) 
polyesterfibre. På grund af forskellene i disse fibres fysiske og mekaniske egenskaber 
dækker de imidlertid ikke fuldstændigt det samme produktmarked og kan ikke betragtes som 
”erstatning” for PET-baserede polyesterfibre. Hvor carriers ikke kan undgås, kan 
konventionelle aktive stoffer – baseret på klorholdige aromatiske forbindelser, o-
phenylphenol, biphenyl og andre aromatiske kulbrinter – erstattes med mindre 
sundhedsskadelige stoffer såsom benzylbenzoat og N-alkylphthalimid. 
 
For at undgå anvendelse af natriumhydrosulfit i PES-efterbehandlingen foreslås der to 
forskellige fremgangsmåder: brug af reduktionsmidler baseret på specielle kortkædede 
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sulfinsyrederivater eller brug af dispersionsfarver, som kan udvaskes i alkaliske medier ved 
hydrolysatudvaskning i stedet for reduktion. Kortkædede sulfinsyrederivater er biologisk 
nedbrydelige, ikke-korrosive, har meget ringe toksicitet og kan i modsætning til 
hydrogenhydrosulfit anvendes under sure betingelser, uden at der behøves gentagne badskift 
og ændinger i pH (herved spares vand og energi). Med farvestoffer, som kan udvaskes 
alkalisk, kan brugen af hydrosulfit eller andre reduktionsmidler helt undgås. 
 
Dispergeringsmidler, som typisk er til stede i dispersions-, kype- og 
svovlfarveformuleringer, er blevet forbedret ved: 1) delvis erstatning med optimerede 
produkter baseret på fedtsyreestere eller 2) anvendelse af blandinger af modificerede 
aromatiske sulfonsyrer. Førstnævnte mulighed gælder kun for vandige formuleringer af 
dispersionsfarver (den aktuelle farvepalet er begrænset). Disse dispergeringsmidler kan 
elimineres biologisk, og deres mængde i formuleringen kan reduceres betydeligt 
sammenlignet med konventionelle formuleringer. Dispergeringsmidlerne, der er anført som 
den anden mulighed, giver en større mulighed for biologisk eliminering sammenlignet med 
de konventionelle kondensationsprodukter af naphthalinsulfonsyre og formaldehyd. De kan 
bruges til både dispersionsfarver og kypefarver (faste og vandige formuleringer). 
 
Forreducerede svovlfarvestoffer (vandige formuleringer med sulfidindhold < 1 %) eller ikke-
forreducerede farvestoffer uden sulfid kan fås i flere forskellige former (vandopløselige i 
oxideret form, pulver- eller væskeform, eller i stabil opslemning). Alle disse farvestoffer kan 
reduceres helt uden natriumsulfid ved anvendelse af glucose alene (kun i ét tilfælde) eller i 
kombination med dithionit, hydroxyacetone eller formamidinsulfinsyre. Stabiliserede ikke-
forreducerede sulfidfrie farvestoffer siges at være dyrere end de andre svovlfarvetyper. 
 
Dårlig farvefiksering har været et konstant problem ved reaktivfarvning, især ved 
batchfarvning af cellulosefibre, hvor der normalt tilsættes en betydelig mængde salt for at 
forbedre farveoptagelsen. Ved hjælp af sofistikerede molekylærteknikker har det været 
muligt at designe bifunktionelle og ”low-salt” reaktivfarvestoffer, som kan nå op på en 
fikseringsgrad på over 95 %, selv på cellulosefibre, med betydeligt bedre resultater (mht. 
reproducérbarhed og indfarvningsjævnhed) end traditionelle reaktivfarvestoffer. Ved 
skylning med varmt vand kan brugen af detergenter og kompleksdannere undgås i skylle- og 
neutraliseringstrinnet efter farvningen. Skyl med varmt vand bruger mere energi end skyl 
med koldt, med mindre varmeenergien fra skyllevandet genvindes. 
 
Anvendelse af natriumsilikat ved pad-batch farvning af cellulosestoffer kan undgås takket 
være silikatfrie, højt koncentrerede vandige opløsninger, som er færdigfremstillede 
produkter, der let kan anvendes sammen med moderne doseringssystemer. Der beskrives 
også en alternativ proces, som ikke kræver tilsætning af stoffer som urea, natriumsilikat og 
salt eller lang opholdstid for at fiksere farverne. Selve processen er enkel og meget alsidig og 
kan anvendes til mange forskellige stoffer uden hensyn til partiets størrelse. Der kan opnås 
betydelige besparelser som følge af højere produktivitet, lavere forbrug af kemikalier og 
energi og mindre spildevandsforurening, der skal behandles. På grund af de store 
startinvesteringer er denne teknik dog bedre egnet til nye installationer, og hvor man skal 
udskifte eksisterende udstyr. 
 
På markedet er der for ganske nyligt kommet nye reaktivfarvestoffer, som kan give en meget 
god farveægthed, som endog svarer til den, der kan opnås med chromfarver, selv hvad angår 
mørke nuancer. Imidlertid går det langsomt med reaktivfarvestoffernes udbredelse af 
forskellige grunde, herunder operatørernes vanskeligheder med at acceptere radikale 
ændringer af en godt indarbejdet procedure. Endvidere har mange farvemestre stadig den 
opfattelse, at chromfarvestoffer er de eneste, der kan garantere den grad af farveægthed, som 
er påkrævet til overfarvning. Ved brug af chromfarvestoffer kan man vælge at bruge 
farveteknikker med lavt chromindhold og ultra-lavt støkiometrisk chromindhold for at 
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minimere mængden af restchrom i spildevandet. Med ultra-lav chromtilsætning opnås der en 
emissionsfaktor på 50 mg chrom pr. kg behandlet uld, hvilket svarer til en 
chromkoncentration på 5 mg/l i det brugte chromfarvningsbad ved et flotteforhold på 1:10. 
 
Almindeligvis er det med pH-styrede farvestoffer (f.eks. sure og basiske farvestoffer) en 
fordel at farve under isotermiske betingelser, som fremtvinger en pH-profil. Én af fordelene 
sammenlignet med de temperaturstyrede farveprocesser er, at man kan opnå maksimal 
udtrækning af farvestoffer og insektmidler med kun minimal brug af organiske 
egaliseringsmidler. Ved farvning af uld med metalkompleksfarvestoffer kan der opnås højere 
udtræknings- og fikseringsniveauer end ved at styre pH-værdien og ved at bruge specielle 
hjælpestoffer med høj affinitet for fibrene og farvestoffet. Den højere udtrækningsgrad 
hænger direkte sammen med det reducerede indhold af restchrom i det brugte farvebad (10 - 
20 mg pr. kg behandlet uld svarende til 1 - 2 mg chrom pr. l i det brugte farvebad ved et 
flotteforhold på 1:10). Den pågældende teknik er beregnet til farvning af løse uldfibre og 
kæmmet uld, men de samme resultater kan opnås i andre oplægninger ved anvendelse af pH-
styrede metoder for at maksimere udtrækningen af det sidste farvebad. 
 
I BREF’en beskrives der forskellige teknikker, der tager sigte på at gøre batch- og 
kontinuefarveprocesser i almindelighed mere miljøvenlige. Blandt producenterne af 
batchfarvemaskiner har der vist sig en tydelig tendens i retning mod at reducere badenes 
flotteforhold. Desuden er det et fremragende træk ved moderne maskiner, at de kan køre med 
et omtrent konstant flotteforhold, selv om de belastes langt under deres nominelle kapacitet. 
Dette er særligt fordelagtigt for lønfarverier, som typisk har behov for stor fleksibilitet i 
produktionen. Endvidere er forskellige af de funktioner, som er typiske ved kontinue 
behandling, blevet overført til batchmaskiner, hvilket tillader maksimal adskillelse mellem 
de forskellige batches og dermed giver yderligere muligheder for genbrug af farvebadet og 
bedre behandling af de koncentrerede strømme. 
 
Hvad kontinue farveprocesserne angår, kan processpild reduceres ved at imprægnere ved 
hjælp af en valse eller ved at minimere neddypningskarrets kapacitet (f.eks. flex-aksel, U-
aksel). Yderligere forbedringer kan opnås ved at tilsætte farvestof og hjælpestoffer som 
separate strømme og ved at dosere foulard-flotten på grundlag af målinger af 
farveoptagelsen. Den forbrugte mængde farveflotte måles i forhold til mængden af behandlet 
stof. De resulterende værdier udregnes automatisk og anvendes ved tilberedningen af den 
næste sammenlignelige batch, så restmængden af ubrugt farveflotte minimeres. Med dette 
system kan man imidlertid ikke undgå, at der er restfarveflotte til stede i tilførselstanken. 
Den hurtige batchfarveproces repræsenterer en yderligere forbedring, idet 
farvestofopløsningen tilberedes lige i rette tid i flere trin på grundlag af online-målinger af 
optagelsen i stedet for at tilberedes i et enkelt trin (til hele batchen), inden batchfarvningen 
påbegyndes. 
 
Trykning 
Minimering af trykfarvetilførselssystemets volumen (dvs. rørenes og fordelervalsernes 
diametre) har stor indvirkning på reduktion af trykfarvetab ved rotationstryk. En yderligere 
reduktion kan opnås ved at forbedre genvindingen af farve fra selve tilførselssystemet. En ny 
teknik går ud på at sætte en kugle ind i fordelervalsen, inden systemet fyldes op. Når 
trykkeprocessen er færdig, presses kuglen tilbage, hvorved trykfarven i tilførselssystemet 
pumpes tilbage i tromlen og genbruges. Moderne computerstøttede systemer rummer flere 
muligheder for recirkulering af trykfarver. Systemer til genvinding og recirkulering af 
trykfarver anvendes i tekstiltrykkerier (til flade stoffer), men ikke til gulvtæpper. Den 
væsentligste grund til dette er, at guargummi (det mest almindeligt anvendte 
fortykningsmiddel til tæpper) har en begrænset holdbarhed (forbindelsen er biologisk 
nedbrydelig) og kan derfor ikke opbevares i længere tid inden genbrug. 
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Skabeloner, beholdere og trykfarvetilførselssystemer behøver omhyggelig afrensning, inden 
en ny farve tages i brug. Der findes adskillige billige måder til at reducere vandforbruget 
(f.eks. start/stop-styring af rengøringen af trykbæltet, genbrug af skyllevandet fra 
rengøringen af trykbæltet osv.). 
 
Et alternativ til analog trykning er brug af digitale teknikker, som vinder stadig større indpas 
i tekstil- og gulvtæppesektoren. Ved digital trykning doseres de udvalgte farver efter behov 
på grundlag af computerudregnede forbrug. Herved undgås trykfarverester, når den enkelte 
kørsel er slut. 
 
Digital inkjet-trykning er velegnet til flade stoffer. Produktionshastigheden er dog endnu for 
lav til, at denne teknik kan erstatte traditionel analog trykning. Ikke desto mindre kan inkjet-
trykning allerede nu byde på betydelige fordele frem for analog trykning ved produktion af 
mindre partier. 
 
De seneste forbedringer inden for jet-trykkemaskiner til gulvtæpper og tykke stoffer er nu 
repræsenteret ved maskiner, hvor farven med kirurgisk præcision injiceres dybt ned i stoffets 
overflade, uden at nogen maskindele berører emnet. Her styres mængden af væske, som 
påføres emnet (som kan variere for eksempel fra lette stoffer til stoffer af svær kvalitet), ved 
at ikke kun ”affyringstidsrummet”, men også pumpetrykket varieres. 
 
Ureaindholdet i reaktivtrykfarve kan være op til 150 g pr. kg farve. I éttrins-processen kan 
urea erstattes af en styret tilførsel af fugt, enten ved hjælp af skumteknik eller ved sprayning 
med en begrænset mængde forstøvet vand. Til silke- og viskosestoffer er det imidlertid ikke 
med spraysystemet muligt at undgå anvendelse af urea. Teknikken er ikke pålidelig nok til at 
sikre en ensartet dosering af den lave fugttilsætning, som disse fibre kræver. 
 
Skumteknikken har derimod vist sig at være så velegnet til viskose, at brugen af urea helt 
kan elimineres. Denne teknik bør i princippet være teknisk mulig også til silke, om end dette 
endnu ikke er bevist. Silke er som bekendt en mindre problematisk fibertype end viskose, 
men behandles typisk i mindre portioner. Uden anvendelse af skumteknikken kan forbruget 
af urea reduceres til ca. 50 g/kg trykfarve til silke og 80 g/kg til viskose. 
 
En anden mulighed for at undgå brugen af urea, om end den er mere kompleks og 
langsommere, er totrins-trykmetoden. 
 
Selv om det ser ud til, at vand-i-olie fortykningsmidler ikke længere er i brug i Europa, og at 
trykfarver af halvemulsionstypen (olie i vand) kun lejlighedsvis anvendes, forekommer 
kulbrinter (overvejende alifatiske) stadig i udledningsluften, hovedsageligt hidrørende fra 
mineralolier indeholdt i syntetiske fortykningsmidler. Disse kan have et emissionspotentiale 
på op til 10 g org. C pr. kg tekstil. Den nye generation af fortykningsmidler indeholder ingen 
eller kun minimale mængder af flygtige organiske opløsningsmidler. Optimerede trykfarver 
indeholder desuden ikke APEO, har et reduceret ammoniakindhold og indeholder 
bindemidler med et meget lavt indhold af formaldehyd. 
 
Efterbehandling 
For at optimere optagelsen er de såkaldte minimalpåføringsteknikker (f.eks. ”kiss-roll”, 
spray- og skumpåføringssystemer) ved at vinde indpas som erstatning for foulard-systemer. 
Ydermere findes der forskellige teknikker til reduktion af energiforbruget i spændrammer 
(f.eks. mekanisk afvandingsudstyr til at reducere vandindholdet i det indkommende stof, 
optimeret styring af udledningsluften gennem ovnen, installering af 
varmegenvindingssystemer). 
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Til hver enkelt efterbehandlingsproces findes der teknikker til reduktion af 
miljøpåvirkningen i forbindelse med de særlige stoffer, der anvendes. BREF’en koncentrerer 
sig om kun nogle få efterbehandlingsprocesser. Ved ”easy-care” behandlinger kan 
emissioner af formaldehyd (som mistænkes for at være carcinogene) nedsættes betragteligt 
med produkter, som har et lavt eller slet intet indhold af formaldehyd (< 75 mg pr. kg tekstil, 
eller endnu lavere end de 30 ppm, som kræves fra forbrugerside). 
 
Almindelige teknikker til minimering af emissioner af mølbeskyttelsesmiddel omfatter 
håndteringsprocedurer, som kan minimere spild under tilførslen og transporten af 
mølmiddelkoncentrater i farveriet samt specielle teknikker for at opnå et lavt restindhold af 
det aktive stof i den brugte farveflotte og i skyllevandet. To effektive foranstaltninger er 1) at 
sikre, at der nås en pH-værdi på < 4,5 ved farveprocessens afslutning (og såfremt dette ikke 
er muligt, da at påføre insektmidlet i et separat trin med genbrug af badet) og 2) at undgå 
brug af farvehjælpestoffer, som har en forsinkende virkning på insektmidlernes optagelse 
(f.eks. egaliseringsmidler, PA-blokerende midler). 
 
Andre teknikker omfatter proportional overbehandling, påføring af mølmidlet fra 
lavvolumenkarret for enden af garnvaskelinien, påføring af insektmidlet direkte på tæppets 
luv under bagsidebelægnings- eller gummieringsoperationen osv. Brugen af disse teknikker 
er specifik for hver enkelt af de tre særskilte metoder inden for garnfremstilling, dvs. 
”tørspindingsmetoden”, ”produktion af farvede løsfibre og vasket garn” og ”produktion af 
farvet garn”. 
 
Påføring af blødgøringsmidler ved hjælp af foulard eller ved spray- eller 
skumpåføringssystemer er mere miljøvenligt end batch blødgøring direkte i farvemaskinen 
efter farvningen. Brugen af kationiske blødgøringsmidler kan undgås, og et eventuelt 
kemikalietab kan reduceres til nogle få procent. En anden fordel er, at det da er muligt at 
genbruge farve- eller skyllebadene, da der ikke længere er noget problem med 
tilstedeværelsen af rester af kationiske blødgøringsmidler, som ellers ville begrænse 
farveadsorptionen ved den efterfølgende farveproces. 
 
Vask 
Både trinvise skyl og ”smartskylning” er mere effektive batch-vasketeknikker end 
konventionel overløbsskylning. Moderne maskiner er desuden udstyret med tidsbesparende 
anordninger og andre specielle systemer for at undgå de typiske begrænsninger, der var ved 
den traditionelle trinvise skylle-metode (f.eks. længere produktionscyklus osv.). Både med 
”smartskylning” og trinvise skyl er det muligt at holde den brugte koncentrerede farveflotte 
og skyllevandet adskilt som separate strømme (adskillelse af spildevandsstrømme og 
energigenvinding). 
 
Ved kontinue vask bør vand- og energibesparelsen tage udgangspunkt i gode rutiner. Disse 
kan spænde fra at optimere flowet ved hjælp af flowstyringsanordninger på vaskemaskinerne 
til at installere stopventiler, som lukker for vandstrømmen, så snart der indtræffer et 
driftsstop. Yderligere forbedringer kan opnås ved øgning af vaskeeffektiviteten, 
hovedsageligt ved modstrømsvask og reduktion af overslæb (f.eks. vakuumekstraktion). 
Installering af varmegenvindingsudstyr på en vaskemaskine til kontinue drift er sædvanligvis 
en enkel og effektiv foranstaltning. 
 
Nyt udstyr til vask med halogenerede organiske opløsningsmidler er forsynet med filtre af 
aktivt kul i lukkede kredsløb, hvorved et eventuelt luftudslip til omgivelserne undgås. For at 
minimere emission af vand, som er forurenet med PER, ekstraheres størstedelen af det 
vandopløste PER og genvindes via en totrinsproces, som omfatter luftstripning og absorption 
på aktivt kul (PER < 1 mg/l i spildevandet). Da vandstrømmen er ret beskeden (≤ 0,5 m3/t.), 
er processer, som gør brug af avanceret oxidation (f.eks. Fenton-processen) egnede til 
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behandling af spildevandet på stedet. Endvidere har den fuldstændige nyudformning af 
hoveddestillationsafsnittet drastisk reduceret mængden af opløsningsmiddelrester i slammet 
(1 vægt-% sammenlignet med over 5 % i konventionelle anlæg). 
 
Spildevandsrensning 
Sværtnedbrydelige stoffer kan alligevel nedbrydes i biologiske anlæg under betingelser, hvor 
forholdet mellem føde og masse (F/M) er lavt; men ikke-bionedbrydelige stoffer kan ikke 
nedbrydes i biologiske anlæg. Koncentrerede spildevandsstrømme, som indeholder sådanne 
forbindelser, bør behandles ved kilden. Til tekstilvådbehandlingsindustrien foreslås 
avanceret oxidation med en Fenton-lignende reaktion som en bæredygtig 
forbehandlingsteknik (afhængigt af spildevandstypen kan der opnås en COD-fjernelse på op 
til 70 - 85 %, og det resterende COD, som i det store og hele er biologisk nedbrydeligt som 
følge af modifikationen af forbindelserne, er egnet til biologisk behandling). Det er dog mest 
hensigtsmæssigt at holde meget koncentrerede rester, såsom rester af trykfarve og foulard-
flotter, helt uden for spildevandsstrømmen og bortskaffe dem ad anden vej. 
 
For spildevand, som indeholder pigmenttrykfarve eller latex fra gulvtæppebagsider, er 
udfældning/flokkulering og forbrænding af det resulterende slam et muligt alternativ til 
kemisk oxidation. For azofarvestoffers vedkommende er desuden anaerob behandling af 
foulard-flotte og trykfarver inden en efterfølgende aerob behandling effektiv til 
farvefjernelse. 
 
Følgende teknikker foreslås med henblik på at opnå tilsvarende resultater ved behandling af 
blandet spildevand: 
• tertiær rensning efter den biologiske behandlingsproces, såsom adsorption på aktivt kul 

med recirkulation af det aktive kul til det aktive slamanlæg og destruktion af de 
adsorberede ikke-bionedbrydelige forbindelser ved forbrænding eller radikal behandling 
af det overskydende slam (biomasse og forbrugt aktivt kul), 

• kombineret biologisk, fysisk og kemisk rensning med tilsætning af pulveriseret aktivt kul 
og jernsalt til det aktive slamanlæg med reaktivering af det overskydende slam ved ”våd 
oxidation” eller ”våd peroxidation” (hvis der anvendes brintperoxid), 

• ozonbehandling af genstridige forbindelser inden behandling i det aktive slamanlæg. 
 
For spildevand fra uldvask er der set på en række forskellige muligheder. Et 
fordampningsanlæg er langt mere miljøvenligt end et flokkuleringsanlæg. Startudgifterne til 
fordampningsanlægget synes dog at være meget større og har først tjent sig ind 
(sammenlignet med udledning til kloak) efter 4 - 5 år for de mindre virksomheders 
vedkommende (3500 t uld pr. år). For mellemstore virksomheder (15. 000 t uld pr. år) er 
fordampning en smule billigere end flokkulering i løbet af 10 år. Brug af et kredsløb med 
fjernelse af snavs og genvinding af fedt kombineret med inddampning gør inddampning 
endnu mere attraktiv, idet der kan installeres en mindre fordamper, hvorved 
startinvesteringen reduceres. Brugen af et genvindingskredsløb giver også mulighed for 
reducerede driftsomkostninger i kraft af overskuddet fra salget af fedtet (dette gælder i 
særdeleshed for virksomheder, der vasker finuld). 
 
Kombinationen af et kredsløb med fjernelse af snavs og genvinding af fedt med 
inddampning af spildevandet og forbrænding af slammet og med fuld recirkulation af vand 
og energi er det bedste valg set fra et miljømæssigt synspunkt. Teknikkens kompleksitet og 
startinvesteringen gør imidlertid, at den egner sig bedst til 1) nye installationer, 2) 
eksisterende installationer uden spildevandsbehandling på stedet og 3) installationer, hvor 
man vil udskifte et nedslidt spildevandsrensningsanlæg. 
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Hvad angår spildevandsrensning med biologiske processer ved man, at der i Europa (især i 
Italien) findes uldvaskerier, der anvender biologiske processer som væsentligste metode til 
spildevandsrensning. Der foreligger dog ingen nøjagtige oplysninger. 
 
Slam fra uldvask har vist sig at have fortrinlige tekniske egenskaber, når det blandes med 
teglværksler. Økonomien i dette afhænger i høj grad af, hvilken aftale uldvaskeriet kan få 
med teglværket. Efter hvad der er blevet oplyst, skulle teknikken være billigere end 
deponering, kompostering og forbrænding. BREF’en indeholder ingen oplysninger om andre 
aktuelle genbrugsmuligheder. 
 
GENEREL BAT (FÆLLES FOR HELE TEKSTILINDUSTRIEN) 
 
Ledelse 
Det er almindeligt kendt, at teknologiske forbedringer nødvendigvis må gå hånd i hånd med 
miljøledelse og gode rutiner. Ledelse af en virksomhed, som anvender potentielt forurenende 
processer, kræver implementering af mange af elementerne i et miljøledelsessystem. 
Indførelse af et overvågningssystem til procesinput og -output er en forudsætning for, at der 
kan udpeges prioritetsområder og muligheder for at opnå bedre miljøpræstationer. 
 
Dosering og tilførsel af kemikalier (farvestoffer undtaget) 
BAT er at installere automatiserede doserings- og tilførselssystemer, som nøjagtigt udmåler 
de mængder af kemikalier og hjælpestoffer, der er brug for, og tilfører dem direkte til de 
forskellige maskiner gennem rør uden kontakt med mennesker. 
 
Valg og brug af kemikalier 
BAT er at følge visse generelle principper for valg af kemikalier og styring af deres 
anvendelse: 
• hvor det er muligt at opnå de ønskede procesresultater uden brug af kemikalier, da helt at 

undgå at bruge dem, 
• hvor dette ikke lader sig gøre, da at anvende en risikobaseret fremgangsmåde til 

udvælgelse af kemikalier og brugen af disse for at sikre den mindst mulige samlede 
risiko. 

 
Der findes en række lister og klassifikationsværktøjer for kemikalier. Anvendelsesmåder, 
som sikrer den mindste samlede risiko, omfatter teknikker såsom lukkede kredsløb og 
destruktion af forurenende stoffer inden for kredsløbene. Det er selvfølgelig væsentligt, at 
der tages hensyn til relevant lovgivning. 
 
Efter disse principper følger en række detaljerede BAT-konklusioner, i særdeleshed med 
hensyn til overfladeaktive stoffer, kompleksdannere og skumdæmpningsmidler. Flere 
enkeltheder findes i kapitel 5. 
 
Udvælgelse af indkommende fiberråvare 
Det er almindeligt kendt, at viden om kvaliteten og kvantiteten af de stoffer (f.eks. 
forbehandlingsmidler, pesticider, strikkeolier), der er påført på fibrene under de foregående 
processer, er afgørende for fabrikantens mulighed for at forebygge og regulere den 
miljøbelastning, disse stoffer giver anledning til. BAT er at søge samarbejde med partnere i 
tekstilkædens forudgående led, så der dannes en kæde af miljøansvarlighed for tekstiler. Det 
er ønskeligt at udveksle informationer om typen og mængden af de kemikalier, der er tilsat 
og forbliver på fibrene i hvert enkelt trin af produktets livscyklus. Der er udpeget et antal 
BAT for forskellige råmaterialer: 
• Kunstfibre: BAT er at vælge en råvare, der er behandlet med kemikalier, som giver lav 

emission og kan nedbrydes og/eller elimineres biologisk. 
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• Bomuld: de vigtigste punkter er tilstedeværelsen af sundhedsskadelige stoffer såsom 
PCP samt kvaliteten og kvantiteten af de anvendte slettemidler (valg af materiale, som er 
slettet ved low add-on teknikker og med højeffektive slettemidler, som kan elimineres 
biologisk). Økologisk dyrket bomuld bør foretrækkes, hvor markedsforholdene tillader 
dette. 

• Uld: Der lægges vægt på at gøre brug af den tilgængelige information og at tilskynde til 
samarbejdsinitiativer mellem kompetente organer for at undgå forarbejdning af uld, der 
er forurenet med OC-pesticider, og for at minimere eventuelle lovligt anvendte 
ektoparasitmidler til får ved kilden. Det er også en del af BAT at vælge uldgarn, som er 
spundet med biologisk nedbrydelige spindeolier i stedet for formuleringer, der er baseret 
på mineralolier og/eller indeholder APEO. 

 
Samtlige foranstaltninger forudsætter, at fiberråvarerne til tekstilforarbejdning produceres 
med en eller anden slags kvalitetssikring, så vådbehandleren kan få de rette oplysninger om 
type og mængde af forurenende stoffer. 
 
Vand- og energistyring 
Inden for tekstilindustrien hænger besparelser på vand og energi ofte sammen, idet den 
overvejende del af den forbrugte energi går til opvarmning af procesbadene. BAT tager 
udgangspunkt i overvågning af vand- og energiforbruget i de forskellige processer 
sideløbende med forbedret styring af procesparametrene. BAT omfatter brug af maskineri 
med reduceret flotteforhold ved batchforarbejdning og low add-on teknikker ved kontinue 
forarbejdning og anvendelse af de nyeste teknikker til forbedring af vaskeeffektiviteten. 
BAT er også at undersøge mulighederne for genbrug og recirkulering af vand ved 
systematisk karakterisering af de forskellige processtrømmes kvalitet og volumen. 
 
ULDVASK 
 
Uldvask med vand 
BAT er at bruge genvindingskredsløb for fedt og snavs. BAT-værdierne for vandforbrug er 2 
- 4 l pr. kg fedtet uld for mellemstore og store virksomheders vedkommende (15.000 tons 
fedtet uld pr. år) og 6 l/kg for små virksomheder. BAT-værdierne for fedtgenvinding ligger i 
området 25 - 30 % af det fedt, der anslås at være til stede i den vaskede uld. På samme måde 
er BAT-værdierne for energiforbrug 4 - 4,5 MJ pr. kg forarbejdet fedtet uld, fordelt på ca. 
3,5 MJ varmeenergi og 1 MJ elektrisk energi pr. kg. På grund af manglende data er det 
imidlertid ikke muligt at angive, hvorvidt ovennævnte BAT-værdier for vand- og 
energiforbrug også vil kunne gælde for ekstrafin uld (med fiberdiametre i en typisk 
størrelsesorden på 20 μm eller mindre). 
 
Uldvask med organisk opløsningsmiddel 
Vask med organisk opløsningsmiddel betragtes som BAT, forudsat at alle forholdsregler 
tages for at minimere fordampningstab og forhindre eventuel grundvandsforurening som 
følge af diffuse udledninger og uheld. Enkelthederne vedrørende disse forholdsregler er 
beskrevet i afsnit 2.3.1.3. 
 
TEKSTILVÅDBEHANDLINGS- OG GULVTÆPPEINDUSTRI 
 
Forbehandling 
Fjernelse af strikkeolier fra stoffet 
BAT er at gøre ét af følgende: 
• At vælge en trikotagevare, som er forarbejdet med brug af vandopløselige og biologisk 

nedbrydelige smøreolier i stedet for de konventionelle mineraloliebaserede smøreolier 
(se afsnit 4.2.3). At fjerne smøreolierne ved vask i vand. Med trikotagestoffer af 
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syntetiske fibre skal der vaskes inden varmefikseringen (for at fjerne smøreolierne og 
undgå, at de frigøres i form af luftemissioner). 

• At varmefiksere før vask og behandle luftemissionerne fra spændrammen ved hjælp af 
elektrofiltrering med mulighed for energigenvinding og separat opsamling af olien. Dette 
vil reducere forureningen af spildevandet (se afsnit 4.10.9). 

• At fjerne de ikke-vandopløselige olier ved at vaske med organisk opløsningsmiddel. I så 
fald gælder de krav, der er beskrevet i afsnit 2.3.1.3, samt foranstaltninger til destruktion 
af de persistente forurenende stoffer inden for kredsløbet (f.eks. ved processer med 
avanceret oxidation). Herved undgås en eventuel grundvandsforurening som følge af 
diffus forurening og uheld. Denne teknik er hensigtsmæssig, når der er andre ikke-
vandopløselige kemikalier såsom silikoneolier til stede på stoffet. 

 
Afsletning 
BAT er at gøre ét af følgende: 
• At vælge en råvare, der er forarbejdet med low add-on teknikker (f.eks. forfugtning af 

kædegarnet; se 4.2.5) og mere effektive slettemidler, som kan elimineres biologisk (se 
4.2.4), kombineret med brug af effektive vaskesystemer til afsletning samt 
spildevandsrensningsteknikker med lavt F/M-forhold (F/M < 0,15 kg BOD5/kg MLSS·d, 
tilpasning af det aktiverede slam og temperaturer over 15 °C; se 4.10.1) for at 
slettemidlerne bedre kan elimineres biologisk. 

• At anvende den oxidative vej, når det ikke er muligt at kontrollere råvarekilden  (se 
afsnit 4.5.2.4). 

• At kombinere afsletning/vask og blegning i ét enkelt trin som beskrevet i afsnit 4.5.3. 
• At genvinde og genbruge slettemidlerne ved ultrafiltrering som beskrevet i afsnit 4.5.1. 
 
Blegning 
BAT er: 
• At benytte brintperoxid som det foretrukne blegemiddel, kombineret med teknikker, som 

minimerer brugen af brintperoxidstabilisatorer som beskrevet i afsnit 4.5.5, eller at 
anvende kompleksdannere, der kan nedbrydes/elimineres biologisk som beskrevet i 
afsnit 4.3.4. 

• At anvende natriumchlorit til hør- og bastfibre, som ikke kan bleges med brintperoxid 
alene. Blegning i to trin med brintperoxid og chlordioxid er den foretrukne mulighed. 
Det må sikres, at der anvendes chlordioxid uden frit chlor. Chlorfrit chlordioxid 
fremstilles ved brug af brintperoxid som reduktionsmiddel til natriumchlorat (se afsnit 
4.5.5). 

• At begrænse brugen af natriumhypochlorit udelukkende til de tilfælde, hvor der skal 
opnås en høj grad af hvidhed, og til sarte stoffer, som ellers ville blive udsat for 
depolymerisation. I disse særlige tilfælde og for at mindske dannelsen af 
sundhedsskadeligt AOX udføres natriumhypochloritblegningen i en totrins-proces, hvor 
der anvendes peroxid i første trin og hypochlorit i andet trin. Spildevand fra 
hypochloritblegningen holdes adskilt fra de øvrige strømme og fra det blandede 
spildevand for at reducere dannelsen af sundhedsskadeligt AOX. 

 
Mercerisering 
BAT er enten: 
• At genvinde og genbruge alkali fra merceriseringsskyllevandet som beskrevet i afsnit 

4.5.7, eller 
• At genbruge det alkaliholdige spildevand til andre forbehandlinger. 
 
Farvning 
Dosering og tilførsel af farvestofformuleringer 
BAT er at gøre alt det følgende: 
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• At reducere antallet af farvestoffer (én måde, hvorpå antallet af farvestoffer kan 
reduceres, er at anvende trefarvesystemer). 

• At anvende automatiserede systemer til dosering og tilførsel af farvestoffer og kun 
benytte manuel betjening i forbindelse med farvestoffer, som sjældent bruges. 

• På lange kontinue linjer, hvor fordelingssystemets dødvolumen svarer til foulardens 
volumen, at foretrække decentrale automatiserede stationer, som ikke forblander de 
forskellige kemikalier med farvestofferne forud for processen, og som renses 
fuldautomatisk. 

 
Generel BAT for batchfarveprocesser 
BAT er: 
• At bruge maskineri, som er udstyret med automatisk styring af påfyldningsvolumen, 

temperatur og øvrige farvecyklusparametre, indirekte opvarmnings- og 
afkølingssystemer samt hætter og døre, som kan minimere udslip af damp. 

• At vælge det maskineri, som passer bedst til størrelsen af det parti, der skal behandles, 
for at der kan arbejdes inden for det område af nominelle flotteforhold, det er beregnet 
til. Moderne maskiner kan køre ved et tilnærmelsesvist konstant flotteforhold samtidig 
med, at de fyldes til et niveau helt ned til 60 % af deres nominelle kapacitet (eller endog 
30 % af deres nominelle kapacitet, hvor det drejer sig om garnfarvemaskiner) (se afsnit 
4.6.19). 

• I videst muligt omfang at vælge nyt maskineri ifølge de krav, der er beskrevet i afsnit 
4.6.19: 

 lavt eller ultralavt flotteforhold, 
 adskillelse af badet fra emnet under processen, (jeg forstår ikke hvad der menes - ?) 
 fjernelse af det snavsede vand inden næste bad, 
 mekanisk flotteafpresning for at reducere overslæb og forbedre vaskeeffektiviteten, 
 reduceret cykluslængde. 

• At erstatte overløbsskyl med trinvise skyl eller andre metoder (”smartskylning” af stof) 
som beskrevet i afsnit 4.9.1. 

• At genbruge skyllevandet til den næste farvning eller gendanne og genbruge farvebadet, 
hvor dette er teknisk muligt. Denne teknik (se afsnit 4.6.22) er lettere at implementere 
ved løsfiberfarvning, hvor der anvendes maskiner, som fyldes ovenfra. Fiberbæreren kan 
fjernes fra farvemaskinen, uden at badet tømmes ud. Moderne batchfarvemaskiner er 
dog udstyret med indbyggede opholdstanke, som gør det muligt at fraseparere 
koncentrater fra skyllevandet automatisk uden afbrydelse. 

 
BAT til kontinue farveprocesser 
 
Kontinue og semikontinue farveprocesser bruger mindre vand end batchfarvning, men der 
frembringes højt koncentrerede restprodukter. 
 
BAT er at reducere tab af koncentreret flotte ved: 
 
• At anvende low add-on systemer og minimere neddypningskarrets volumenkapacitet, når 

der anvendes foulard-farveteknikker. 
• At anvende tilførselssystemer, hvor kemikalierne tilføres on-line som adskilte strømme 

og kun blandes umiddelbart inden tilførslen til applikatoren. 
• At anvende ét af følgende systemer til dosering af foulard-flotten på grundlag af 

målinger af optagelsen (se 4.6.7):  
 måling af mængden af forbrugt farveflotte i forhold til mængden af behandlet stof 

(stoffets længde gange dets vægtfylde); de resulterende værdier beregnes automatisk 
og anvendes ved klargøringen af den næste tilsvarende batch, 
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 anvendelse af den hurtige batchfarveteknik, hvor farvestofopløsningen i stedet for at 
blive fremstillet til hele batchen, inden farvningen af batchen påbegyndes, fremstilles 
lige tidsnok, i flere trin, på grundlag af on-line målinger af optagelsen. Denne anden 
teknik foretrækkes, hvor de økonomiske hensyn tillader det (se 4.6.7). 

• At øge vaskeeffektiviteten efter principperne for modstrømsvask og reduktion af 
overslæb som beskrevet i afsnit 4.9.2. 

 
Farvning af PES og PES-blandinger med dispersionsfarver 
BAT er: 
• At undgå brugen af sundhedsskadelige carriers ved (i prioriteret rækkefølge): 

 at bruge polyesterfibre, som kan farves uden carrier (modificeret PET eller PTT-
typen) som beskrevet i afsnit 4.6.2, hvor markedshensyn tillader det, 

 at farve under højtemperaturforhold uden brug af carriers. Denne teknik kan ikke 
bruges til PES/uld- og elastan/uld-blandinger, 

 at erstatte konventionelle carriers med forbindelser baseret på benzylbenzoat og N-
alkylphthalimid ved farvning af uld/PES-fibre (se afsnit 4.6.1).  

• At erstatte natriumdithionit i PES-efterbehandling ved at anvende én af de to foreslåede 
teknikker (som beskrevet i afsnit 4.6.5): 

 at erstatte natriumdithionit med et reduktionsmiddel baseret på sulfinsyrederivater. 
Der bør samtidig træffes foranstaltninger til at sikre, at der kun benyttes den præcise 
mængde reduktionsmiddel, der er nødvendig for at reducere farvestoffet (f.eks. ved 
at anvende kvælstof for at fjerne ilt fra flotten og fra luften i maskinen), og 

 at anvende dispersionsfarver, der kan udvaskes i alkaliske medier ved 
hydrolysatudvaskning i stedet for reduktion (se afsnit 4.6.5).  

• At anvende optimerede farveformuleringer, der indeholder dispergeringsmidler, som i 
høj grad kan elimineres biologisk som beskrevet i afsnit 4.6.3. 

 
Farvning med svovlfarver 
BAT er (se 4.6.6): 
• At erstatte konventionelle pulverformige og flydende svovlfarver med stabiliserede, 

ikke-forreducerede sulfidfrie farvestoffer eller med forreducerede vandige 
farveformuleringer med et sulfidindhold på under 1 %. 

• At erstatte natriumsulfid med svovlfrie reduktionsmidler eller med natriumdithionit i den 
nævnte rækkefølge. 

• At træffe forholdsregler for at sikre, at der kun benyttes den præcise mængde 
reduktionsmiddel, som behøves til at reducere farvestoffet (f.eks. ved at anvende 
kvælstof for at fjerne ilt fra flotten og fra luften i maskinen). 

• At anvende brintperoxid som det foretrukne oxideringsmiddel. 
 
Batchfarvning med reaktivfarver 
BAT er: 
• At anvende reaktivfarver med høj fikseringsgrad og lav saltdosering som beskrevet i 

afsnit 4.6.10 og 4.6.11. 
• At undgå brug af detergenter og kompleksdannere i skylle- og neutraliseringstrinnene 

efter farvningen ved at anvende skylning med varmt vand kombineret med genvinding af 
varmeenergien fra skyllespildevandet (se afsnit 4.6.12). 

 
Pad-batchfarvning med reaktivfarver 
BAT er at anvende farveteknikker, der opfører sig på tilsvarende måde som dem, der er 
beskrevet i afsnit 4.6.13. Den beskrevne teknik er mere økonomisk end andre foulard-
batchfarvninger, hvad angår de samlede forarbejdningsomkostninger; men startinvesteringen 
ved skift til den nye teknik er betydelig. Til nye installationer, og hvor man skal udskifte 
eksisterende udstyr, er omkostningsfaktoren dog ikke så væsentlig. BAT er i alle tilfælde at 
undgå brug af urea og at bruge silikatfrie fikseringsmetoder (se afsnit 4.6.9). 
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Uldfarvning 
BAT er: 
• At erstatte chromfarver med reaktivfarver eller, hvor dette ikke er muligt, at anvende 

metoder med ultralav tilsætning af chrom, som opfylder samtlige følgende krav som 
anført i afsnit 4.6.15: 

 der opnås en emissionsfaktor på 50 g chrom pr. kg uld, hvilket svarer til en 
chromkoncentration på 5 mg/l i det brugte chrombad, når der anvendes et 
flotteforhold på 1:10, og 

 intet chrom(VI) kan detekteres i spildevandet (ved anvendelse af en standardmetode, 
hvorved Cr(VI) kan detekteres i koncentrationer på < 0,1 mg/l). 

• At sikre minimal udledning af tungmetaller i spildevandet ved uldfarvning med 
metalkompleksfarver. De tilhørende BAT-værdier er emissionsfaktorer på 10 - 20 mg pr. 
kg behandlet uld, hvilket svarer til 1 - 2 mg chrom pr. l i det brugte farvebad, når der 
anvendes et flotteforhold på 1:10. Dette kan opnås ved:  

 at anvende hjælpestoffer, der øger farveoptagelsen, som for eksempel den proces, 
der er beskrevet i afsnit 4.6.17 for løs uld og tops, og 

 at anvende pH-styring for at maksimere farvestofoptagelsen for andre oplægninger 
• At foretrække en pH-styret proces, når der bruges farvestoffer, der kan styres via pH 

(sure og basiske farver), så der opnås en jævn indfarvning med maksimal udtrækning af 
farvestoffer og insektmidler samt minimal brug af organiske egaliseringsmidler (se afsnit 
4.6.14). 

 
Trykning 
 
Processen i almindelighed 
BAT er: 
• At reducere tab af trykfarve ved rotationstrykning ved:  

 minimering af trykfarvetilførselssystemernes volumen (se 4.7.4), 
 genvinding af trykfarven fra tilførselssystemet efter hver kørsel ved hjælp af den 

teknik, som er beskrevet i afsnit 4.7.5, og 
 recirkulation af resterende trykfarve (se afsnit 4.7.6).  

• At reducere vandforbruget til rengøring ved en kombination af følgende (se afsnit 4.7.7): 
 start-/stop-styring af rengøringen af trykbæltet, 
 genbrug af den reneste del af skyllevandet fra rengøringen af fordelervalser, 

skabeloner og beholdere, og 
 genbrug af skyllevandet fra rengøringen af trykbæltet. 

• At anvende digitale inkjet-trykkemaskiner til produktion af mindre partier (mindre end 
100 m) for flade stoffers vedkommende, hvor markedshensyn tillader dette (se afsnit 
4.7.9). Det betragtes ikke som BAT at skylle igennem med opløsningsmiddel for at 
undgå tilstopning, når trykkemaskinen ikke er i brug. 

• At anvende digitale jet-trykkemaskiner som beskrevet i afsnit 4.7.8 til trykning af 
gulvtæpper og tykke stoffer (med undtagelse af situationer, hvor der påføres noget så 
textilet efterfølgende ikke kan optage farve.) 

 
Reaktiv trykning 
BAT er at undgå brugen af urea ved enten: 
• Ettrins-processen med kontrolleret tilførsel af fugt, hvor fugten tilføres enten som skum 

eller ved sprayning med en fastsat mængde forstøvet vand (se afsnit 4.7.1) 
ELLER 
• Totrins-trykkemetoden (se 4.7.2). 
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Til silke og viskose er sprayteknikken ved ettrins-processen ikke pålidelig på grund af den 
ringe mængde fugttilførsel, der kræves til disse fibre. Skumteknikken, hvor der slet ikke 
anvendes urea, har vist sig anvendelig til viskose, men endnu ikke til silke. En skummaskine 
med en produktionskapacitet på op til ca. 80.000 meters længde pr. dag koster ca. € 200.000, 
hvilket er en stor startinvestering. Teknikken er på økonomisk bæredygtig vis blevet anvendt 
på virksomheder med kapaciteter på ca. 30.000, 50.000 og 140.000 meters længde pr. dag. 
Det er usikkert, om teknikken er økonomisk bæredygtig for mindre virksomheder. 
 
Hvor skumteknikken ikke anvendes, kan ureaforbruget reduceres til ca. 50 g pr. kg trykfarve 
til silke og til 80 g/kg for viskose. 
 
Pigmentfarvning 
BAT er at bruge optimerede trykfarvepastaer, som opfylder følgende krav (se 4.7.3): 
• Fortykningsmidler med lav emission af flygtigt organisk kulstof (eller helt uden flygtige 

opløsningsmidler overhovedet) og bindemidler med lavt indhold af formaldehyd. 
Luftemissionen er her < 0,4 g org. C pr. kg tekstil (idet der forudsættes 20 m3 luft pr. kg 
tekstil). 

• Intet indhold af APEO og en høj grad af biologisk eliminérbarhed. 
• Reduceret ammoniakindhold. Emissionen er her 0,6 g NH3 pr. kg tekstil (under 

forudsætning af 20 m3 luft pr. kg tekstil). 
 
Efterbehandling 
 
Processen i almindelighed 
BAT er: 
• At minimere restflotten ved:  

 anvendelse af teknikker med minimal påføring (f.eks. skumpåføring, sprayning) eller 
reduktion af foulardernes volumen, 

 genbrug af foulard-flotter, såfremt dette ikke indvirker på kvaliteten.  
• At minimere energiforbruget i spændrammerne (se afsnit 4.8.1) ved: 

 anvendelse af mekanisk afvandingsudstyr for at reducere vandindholdet i det 
indkommende stof, 

 optimering af afgangsluftstrømmen gennem ovnen, idet afgangsfugtigheden 
automatisk holdes på mellem 0,1 og 0,15 kg vand pr. kg tør luft, idet der tages højde 
for den tid, det tager at opnå ligevægtstilstand, 

 installering af varmegenvindingssystemer, 
 montering af isoleringssystemer, 
 sikring af optimal vedligeholdelse af brænderne ved spændrammer med direkte 

opvarmning. 
• At anvende recepter, der er optimeret med henblik på lav luftemission. Et eksempel på 

klassificering/valg af efterbehandlingsrecepter er ”Emissionsfaktor- konceptet”, som er 
beskrevet i afsnit 4.3.2. 

 
”Easy-care” behandling 
BAT er at bruge formaldehydfrie tværbindingsmidler  i gulvtæppesektoren og 
tværbindingsmidler uden eller med et lavt indhold af formaldehyd (< 0,1 % 
formaldehydindhold i formuleringen) i tekstilindustrien (se 4.8.2). 
 
Mølimprægnering 
• Processen i almindelighed 
BAT er: 

 At træffe passende forholdsregler for materialehåndteringen som beskrevet i afsnit 
4.8.4.1. 
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 At sikre, at der opnås 98 % effektivitet (overførsel af insektmiddel til fibrene). 
 At træffe følgende yderligere forholdsregler, når insektmidlet påføres fra et farvebad: 

• at sikre, at der nås et pH på < 4,5 ved processens afslutning, og hvis dette ikke er 
muligt, da at påføre insektmidlet i et separat trin med genbrug af badet, 

• at tilsætte insektmidlet efter farvebadet for at undgå overløbsspild, 
• at vælge farvehjælpestoffer, som ikke har nogen forsinkende virkning på optagelsen 

(udtrækningen) af insektmidlet under farveprocessen (se afsnit 4.8.4.1). 
• Mølimprægnering af garn produceret via tørspindingsmetoden 
BAT er at bruge den ene af disse teknikker eller dem begge (beskrevet i afsnit 4.8.4.2): 

 At kombinere syreefterbehandling (for at øge optagelsen af det aktive stof i 
mølbeskyttelsesmidlet) og genbrug af skyllebadet i det næste trin. 

 At anvende proportional overbehandling af 5 % af den samlede fiberblanding 
kombineret med genbrug af badet for at minimere emissioner af aktive stoffer med 
spildevandet.  

 
• Mølimprægnering ved produktion af farvede løsfibre og vasket garn 
BAT er (se afsnit 4.8.4.3): 

 At bruge deciderede low add-on systemer, som befinder sig for enden af 
garnvaskemaskinen. 

 At recirkulere lavvolumen-procesvæske mellem de enkelte batches og anvende 
processer, som er specifikt beregnet til at fjerne aktivt stof fra det brugte procesbad. 
Disse teknikker kan omfatte adsorptions- eller nedbrydningsbehandlinger. 

 At påføre mølbeskyttelsesmiddel direkte på tæppeluven (mølimprægnering ved 
gulvtæppefremstilling) ved anvendelse af skumpåføringsteknik. 

 
• Mølimprægnering ved produktion af farvet garn 
BAT er (se afsnit 4.8.4.4): 

 At bruge en separat efterbehandlingsproces for at minimere emissioner fra 
farveprocesser, som udføres under betingelser, som er mindre optimale med hensyn til 
mølmiddeloptagelse. 

 At bruge semikontinue low add-on maskineri eller modificerede centrifuger. 
 At recirkulere lavvolumen-procesvæske mellem garnpartierne og anvende processer, 

som er specielt udformet til at fjerne aktivt stof fra det brugte procesbad. Disse teknikker 
kan omfatte adsorptions- eller nedbrydningsbehandlinger. 

 At påføre mølbeskyttelsesmiddel direkte på tæppeluven (mølimprægnering ved 
gulvtæppefremstilling) ved anvendelse af skumpåføringsteknik. 

 
• Blødgøringsbehandlinger 
BAT er at påføre blødgøringsmidlerne ved hjælp af foulard eller fortrinsvis ved spray- og 
skumpåføringssystemer i stedet for at udføre denne behandling ved udtrækning direkte i 
batchfarvemaskinen (se afsnit 4.8.3). 
 
Vask 
 
BAT er: 
• At erstatte overløbsvask og -skyl med trinvise skyl eller ”smartskylnings”-teknikker som 

beskrevet i afsnit 4.9.1. 
• At reducere vand- og energiforbruget ved kontinue processer ved:  

 installering af højeffektive vaskemaskiner efter det princip, som er beskrevet i afsnit 
4.9.2. De hermed forbundne værdier for højeffektiv kontinue vask af 
celluloseholdige og syntetiske stoffer i åben bredde er gengivet i tabel 4.38, 

 installation af varmegenvindingsudstyr. 
• Hvor halogenerede organiske opløsningsmidler ikke kan undgås (f.eks. til stoffer, som er 

fyldt med forbindelser såsom silikoneolier, som er vanskelige at fjerne med vand), da at 
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anvende udstyr med fuldstændigt lukkede kredsløb. Det er af afgørende betydning, at 
udstyret opfylder de krav, som er beskrevet i afsnit 4.9.3, og at der sørges for destruktion 
af de persistente forurenende stoffer inden for kredsløbet (f.eks. ved processer med 
avanceret oxidation) for at undgå eventuel grundvandsforurening som følge af diffuse 
udslip og uheld. 

 
Spildevandsrensning 
 
Spildevandsrensning følger mindst tre forskellige strategier: 
• Central rensning i et biologisk spildevandsrenseanlæg på fabrikken. 
• Central rensning uden for fabrikken i et kommunalt spildevandsrenseanlæg. 
• Decentral rensning af udvalgte, adskilte enkelte spildevandsstrømme på (eller uden for) 

fabrikken. 
 
Alle tre strategier er BAT-muligheder, når de anvendes korrekt i forhold til den aktuelle 
spildevandsstrøm. Almindelige anerkendte principper for spildevandsbehandling og 
-rensning omfatter: 
• Beskrivelse af de forskellige spildevandsstrømme, som hidrører fra processen (se afsnit 

4.1.2). 
• Adskillelse af spildevandsstrømmene efter forureningstype og -mængde ved kilden 

inden sammenblanding med andre strømme. Herved sikres det, at et renseanlæg kun 
modtager de forurenende stoffer, det kan håndtere. Endvidere bliver der mulighed for at 
recirkulere eller genbruge strømmene. 

• Sørge for at de enkelte forurenede spildevandsstrømme får den mest passende 
behandling. 

• Det bør undgås, at  biologiske renseanlæg belastes med stoffer, som kan hæmme deres 
funktion. 

• Rensning af spildevandsstrømme, som indeholder en relevant ikke-bionedbrydelig 
fraktion, ved hjælp af passende teknikker inden eller i stedet for en biologisk 
slutbehandling. 

 
Efter denne tilgang fastlægges følgende teknikker som generel BAT til behandling af 
spildevand fra tekstil vådbehandling og gulvtæppeindustrien:
• Behandling af spildevand i et aktivt slamanlæg med et lavt forhold mellem føde og 

mikroorganismer som beskrevet i afsnit 4.10.1 under forudsætning af, at koncentrerede 
strømme med ikke-bionedbrydelige forbindelser forbehandles separat. 

• Forbehandling af højt belastede (COD > 5000 mg/l), udvalgte, adskilte 
spildevandsstrømme indeholdende ikke-bionedbrydelige forbindelser med kemisk 
oxidation (f.eks. Fenton-reaktion som beskrevet i afsnit 4.10.7). Sådanne 
spildevandsstrømme er foulard-flotter fra semikontinue eller kontinue farvning og 
efterbehandling, afsletningsbade, trykfarver, rester fra gulvtæppebagsider og brugte 
farve- og efterbehandlingsbade. 

 
Visse særlige procesrestprodukter, såsom rester af trykfarver og rester af foulard-flotter, er 
meget stærke og bør holdes adskilt fra den samlede spildevandsstrøm, hvor dette kan lade sig 
gøre. 
 
Disse restprodukter bør bortskaffes på passende måde; termisk oxidation kan være en egnet 
metode på grund af den høje varmeværdi. 
 
I de tilfælde, hvor spildevandet indeholder pigmenttrykfarve eller latex fra 
gulvtæppebagsider, er udfældning/flokkulering og forbrænding af det resulterende slam et 
brugbart alternativ til kemisk oxidation (som beskrevet i afsnit 4.10.8). 
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For azofarvestoffers vedkommende kan anaerob behandling af foulard-flotte og trykfarver, 
som beskrevet i afsnit 4.10.6, inden en efterfølgende aerob behandling være en effektiv 
metode til fjernelse af farve. 
 
Hvis koncentrerede spildevandsstrømme indeholdende ikke-bionedbrydelige forbindelser 
ikke kan behandles separat, vil det være nødvendigt med yderligere fysisk-kemiske 
behandlinger for at opnå tilsvarende generelle resultater. Disse behandlinger omfatter: 
• Tertiær rensning efter den biologiske rensning. Et eksempel er adsorption på aktivt kul 

med recirkulation af det aktive kul til det aktive slamanlæg, efterfulgt af destruktion af 
de adsorberede ikke-bionedbrydelige forbindelser ved forbrænding eller behandling af 
det overskydende slam (biomasse sammen med det forbrugte aktive kul) med frie 
radikaler (dvs. processer, hvorved der dannes OH*, O2

*-, CO2
*-) (se anlæg 6 i afsnit 

4.10.1). 
• Kombineret biologisk, fysisk og kemisk rensning med tilsætning af pulveriseret aktivt 

kul og jernsalt til det aktive slamanlæg med reaktivering af det overskydende slam ved 
”våd oxidation” eller ”våd peroxidation” (hvis der anvendes brintperoxid) som beskrevet 
i afsnit 4.10.3. 

• Ozonbehandling af persistente forbindelser forud for det aktive slamanlæg (se anlæg 3 i 
afsnit 4.10.1). 

 
Spildevandsrensning i uldvaskesektoren (vandbaseret proces) 
BAT er: 
• At kombinere brugen af kredsløb, hvor snavset fjernes, fedtet genvindes, og hvor 

spildevandet renses med inddampning, med integreret forbrænding af det resulterende 
slam og fuld recirkulation af vand og energi for: 1) nye installationer, 2) eksisterende 
installationer uden spildevandsrensning på stedet og 3) installationer, hvor man vil 
udskifte et udtjent spildevandsrenseanlæg. Denne teknik er beskrevet i afsnit 4.4.2. 

• At anvende koagulations-/flokkuleringsbehandling på eksisterende fabrikker, hvor det 
allerede benyttes i forbindelse med udledning til kloaksystemer og efterfølgende aerob 
biologisk behandling. 

 
Hvorvidt biologisk rensling kan betragtes som BAT må forblive et åbent spørgsmål, indtil 
der kan indsamles nærmere oplysninger vedrørende omkostninger og miljøpræstation. 
 
Bortskaffelse af slam 
 
Slam fra spildevandsrensning af udledninger fra uldvask 
BAT er: 
• At anvende slammet til fremstilling af mursten (se 4.10.2) eller benytte eventuelle andre 

passende genbrugsmuligheder. 
• At forbrænde slammet med varmegenvinding, forudsat at der træffes foranstaltninger til 

regulering af SOx-, NOx- og støvemissioner og for at undgå, at der opstår emissioner af 
dioxiner og furaner fra organisk bundet chlor fra pesticider, som kan være indeholdt i 
slammet. 

 
AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 
 
De væsentligste generelle konklusioner er: 
• Informationsudvekslingen var vellykket, og der blev opnået en høj grad af enighed efter 

det 2. møde i TWG. 
• Da tekstilindustrien er en meget kompleks og forskelligartet branche, vil virkningen af 

implementering af  BAT afhænge af hver enkelt virksomheds karakteristika. Hvor 
hurtigt implementeringen sker, vil derfor være et særligt følsomt emne. 
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• I betragtning af de aktuelle vanskeligheder, som visse virksomheder kan have med at 
påvirke og vælge fiberråvaren, erkendte man, at et kvalitetssikringssystem for 
indkommende tekstilmateriale er nødvendigt for at kunne indgive en fyldestgørende 
ansøgning om IPPC-tilladelse. BAT er derfor at søge samarbejde med partnere i 
tekstilkædens forudgående led, ikke kun for de enkelte virksomheders vedkommende, 
men for hele industrisektoren, så der kan skabes en miljøansvarlig tekstilkæde. 

 
De væsentligste anbefalinger for det fremtidige arbejde er: 
• Der er behov for en mere systematisk indsamling af data om de aktuelle forbrugs- og 

emissionsniveauer samt om præstationen af de teknikker, der skal tages i betragtning ved 
bestemmelsen af BAT, navnlig for spildevandsudledningernes vedkommende. 

• Som yderligere hjælp til bestemmelsen af BAT er der behov for en mere detaljeret 
vurdering af omkostninger og besparelser i forbindelse med de forskellige teknikker. 

• Indsamling af information inden for de områder, som BREF’en på grund af manglende 
oplysninger ikke har dækket på fyldestgørende vis. Nærmere enkeltheder vedrørende 
bestemte områder, hvor data og oplysninger mangler, er nævnt i kapitel 7. 

 
Gennem sine RTD-programmer iværksætter og støtter EU en række projekter omhandlende 
ren teknologi, nye spildevandsrensnings- og genbrugsteknologier samt ledelsesstrategier. 
Disse projekter vil kunne yde et nyttigt bidrag til fremtidige BREF-revisioner. Læserne 
opfordres derfor til at informere EIPPCB om eventuelle forskningsresultater, som kunne 
være relevante for dette dokuments anvendelsesområde (se også forordet til dette dokument). 
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