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In delen van de wereld lijkt de pande-
mie wat af te zwakken, doordat  een
deel van de bevolking is gevaccineerd.
Nederland  zit  nog  altijd  in  een  lock-
down. Het lijkt er op dat dit de indu-
striële  bedrijvigheid  echter  maar  be-
perkt schaadt. Wel geeft de pandemie
stof tot nadenken met betrekking tot
de  houdbaarheid  van  onze  samenle-
ving. De pandemie laat zien dat pro-
ductie uitbesteden in lagelonenlanden
ook aanzienlijke risico's met zich mee-
brengt ten aanzien van leverzekerheid.
We hebben dat gezien bij beschermen-
de kleding en het speelt op meerdere
terreinen ook buiten de textielketen.

Stof tot nadenken ook met betrekking
tot duurzaamheid van textiele produc-
ten. We staan aan de vooravond van
behoorlijk  ingrijpende  veranderingen.
30%  gerecyclede  content  in  textiele
producten  in  2030,  de  invoering  van
een  uitgebreide  producenten  verant-
woordelijkheid (UPV) en het terugdrin-
gen van CO2-uitstoot zijn zaken waar
veel bedrijven mee te maken krijgen.
Voor de één zijn dit bedreigingen, voor
de  ander  zijn  dit  kansen om zich te

onderscheiden  en  een  beloning  voor
alle inspanningen en investeringen die
men de afgelopen jaren al  heeft  ge-
daan.

Duurzaamheid  en  circulariteit  blijven
in  2021  belangrijke  onderwerpen.
Deze begrippen moeten echter nieuwe
lading krijgen omdat ze de afgelopen
jaren veel zijn misbruikt. In Nederland
is  circulair  textiel  gedefinieerd  in  de
NTA 8195, opgesteld  door  een werk-
groep onder leiding van NEN. Hiermee
is in ieder geval duidelijkheid gescha-
pen over wat wel en niet circulair tex-
tiel genoemd mag worden. 
Maar ook zijn we de laatste tijd gecon-
fronteerd met berichten over misbruik
van  duurzaamheidscertificaten,  wat
het vertrouwen in dergelijk certificaten
(verder) schaadt.  Ook het Better Cot-
ton Initiative staat in het spotlicht met
de verdenking de zaken net wat posi-
tiever  voor  te  stellen  dan  dat  ze  in
werkelijkheid  zijn.  Is  dit  het  gevolg
van  groeistuipen,  partijen  die  willen
meeliften met het succes of  bewuste
manipulatie  van  de  publieke  opinie?
De tijd zal het ons leren.

Bij TexAlert 12e jaargang nummer 1

Overzicht duurzame kleding in de EU

In TexAlert wordt veel geschreven over
duurzaamheid. Maar hoe duurzaam is
de textiel- en mode industrie nu echt?
Lectra  heeft  daar  een  mooi  rapport
over geschreven: The state of sustai-
nable fashion. 

In  dit  rapport  wordt  ingegaan op  de
duurzame  collecties  van  H&M,  C&A,
Mango, Uniqlo en Zara. Met uitzonde-
ring van C&A, hebben deze bedrijven
het  G7  duurzaamheidspact  onderte-
kend,  maar  dat  blijkt  geen  garantie
voor een hoog aandeel aan duurzame
producten in de collectie.  C&A scoort
het  hoogst  met  30% duurzame pro-
ducten (#wearthechange), Zara heeft
14% duurzame producten (Join Life),
H&M  9%  (Conscious)  en  Mango  en
Uniqlo  hebben  slechts  2% duurzame
producten in hun collectie! 

Opvallend is dat een groot deel van de
duurzame  collectie  bestaat  uit  never

out  of  stock  artikelen,  zoals  T-shirts,
die dus gemiddeld goedkoper zijn dan
de reguliere collectie en minder vaak
afgeprijsd  worden.  De  samenstelling
van de eco-collecties wijkt qua materi-
aalgebruik nauwelijks af van de regu-
liere collecties. 

Geconstateerd  wordt  dat  de  grote
merken een belangrijke rol kunnen en
moeten spelen bij het informeren van
hun  klanten  met  betrekking  tot  de
duurzaamheid van de producten die ze
kopen.

Al  met  al  een  rapport  dat  laat  zien
waar  we  staan  met  betrekking  tot
duurzaamheid  in  de  kledingindustrie.
En dat is niet zover als dat je uit de
verhalen van de bedrijven moet gelo-
ven. Er is nog ruimte voor verbetering!

Meer info:
https://go.lectra.com

Duurzamheid

https://go.lectra.com/rs/448-ANF-726/images/RETVIEWS_Report-The_State_of_Sustainable_Fashion.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiT1dZd016azBOVGt3TldGaSIsInQiOiJiaFpnbkc0eG1IV2Q4YXdvV09aQXRtNENUK1A2b1wvMEZMRkxNVTg0RjNPZlFCMjNURFdxdmxiNWFLSUtDc0MxbWUyd0ZDNzNZR2hYYlVCaUgrT2xITDgzS3dFekpHVVBnUHE4N3orWVRuSm5kZUQyM0lrUFNNZjVpOVV2Y1ZvbUcifQ==%20
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UNEP over circulair textiel

UNEP, de United Nations Environmen-
tal  Programme,  stelt  regelmatig  rap-
porten op waarin informatie over be-
paalde branches en industrieën wordt
gedeeld en voorstellen worden gedaan
hoe de impact van deze bedrijfstakken
verminderd kunnen worden. Dit om de
Sustainable  Development  Goals  (SD-
G's), en met name SDG 12, responsi-
ble consumption and production, dich-
terbij te brengen. 

Het rapport ”Sustainability and Circu-
larity  in  the  Textile  Value  Chain”  be-
schrijft  de  belangrijkste  kenmerken
van de textiele voortbrengingsketen en
de belangrijkste impacts. 

Het  rapport  gaat  in  op de  werkgele-
genheid en sociale impact van de tex-
tiele  keten  en  de  milieu-impact  met
een nadruk op de bijdrage van de tex-
tielindustrie aan het broeikaseffect en

de regionale  waterschaarste.  Het  be-
schrijft de regio's waar de grootste im-
pact plaatsvindt en stelt prioritaire ac-
ties voor om de duurzaamheid van de
textiele  voortbrengingsketen,  inclusief
het gebruik, te verbeteren.

In het  rapport  zijn  een aantal  goede
overzichten te vinden met betrekking
tot de productie en textielconsumptie,
de klimaat impact in de textiele keten,
het waterverbruik en de sociale risico's
in de productieketen van textiel. Deze
overzichten resulteren in een hot-spot
analyse  op  het  gebied  van  klimaat,
waterschaarste,  landgebruik,  kwaliteit
van  het  eco-systeem, menselijke  ge-
zondheid,  sociale  risico's,  bestuur  en
waardeverlies. 

Er  worden  diverse  acties  voorgesteld
om te komen tot een duurzame en cir-
culaire textiele waardeketen. 

Zo moet er meer aandacht komen voor
nieuwe businessmodellen die het lang-
duriger gebruik van textiele producten
stimuleren om zo de vraag naar nieu-
we vezels te reduceren. 
Daarnaast is er meer opleiding, exper-
tise en ondersteuning nodig om circu-
laire initiatieven sneller te laten groei-
en en moeten consumenten doordron-
gen worden om minder textiel te gaan
gebruiken, er zuiniger mee om te gaan
en textiel beter te onderhouden.

Al met al een heel lezenswaardig rap-
port, waarin diverse feiten worden ge-
presenteerd  en  oplossingen  voor  een
duurzamere  en  circulaire  textielketen
worden aangedragen. 

Meer info: 
https://www.oneplanetnetwork.org 
https://www.oneplanetnetwork.org

Duurzaamheid

Een trui uit het lab?

Duurzaamheid  is  op  dit  moment  het
thema.  Er  worden  tal  van  claims,  al
dan  niet  onderbouwd,  gemaakt  met
betrekking tot  duurzaam textiel.  Hier
worden ook steeds termen als  vegan
en plastic vrij aan toegevoegd.  Geluk-
kig zijn er ook mensen die hier kritisch
op zijn en die niet alleen letten op de
duurzaamheidsclaims, maar ook op de
onderbouwing van die  claims.  En die
ontbreekt nog al eens. 

Uit  een  studie  van  de  EU  blijkt  dat
42% van de groene claims niet klop-
ten, of overdreven en misleidend wa-
ren.  Ook grote  ondernemingen in  de
mode zijn in dezen niet altijd te ver-
trouwen.

Een duurzame ontwikkeling uit  Japan
claimt tenminste renewable te zijn. In
een bio-reactor kunnen gemanipuleer-
de micro-organismen suikers en mine-
ralen omzetten in eiwitten. Deze kun-
nen  worden  geoogst  en  vervolgens

omgezet  in  een  vezel.  Deze  vezels
kunnen  uiteraard  in  textielbedrijven
worden omgezet in een garen, geverfd
in  de  gewenste  kleur  en  uiteindelijk
omgezet  worden  in  een  kledingstuk.
Kanttekening hierbij is dat het kleding-
stuk nog steeds voor 70% uit wol be-
staat,  omdat het  blijkbaar  moeilijk  is
om grote hoeveelheden van het eiwit
te produceren. 

Er zijn een beperkt aantal truien ge-
maakt die door middel van een verlo-
ting zijn verdeeld in een aantal landen.
Er is er tenminste ook een in Neder-
land. Het zal dus nog even duren voor-
dat  hier  een  sluitend  businessmodel
van te maken is.

Hoewel er geclaimd wordt dat er geen
fossiele materialen in de trui aanwezig
zijn  (wat  waarschijnlijk  wel  zal  klop-
pen) is het de vraag hoeveel fossiele
energie is gebruikt bij het kweken van
de  micro-organismen  en  het  maken

van de vezels, het garen en het doek.
Het is de vraag of een trui uit het lab
dan nog zo goed scoort of dat een LCA
toch net wat anders uitwijst. Het blijft
dus zaak (positief) kritisch te zijn op
dergelijke ontwikkelingen. 

Ook in andere studies wordt gebruikt
gemaakt  van  biomaterialen  die  door
micro-organismen  worden  geprodu-
ceerd. Er zijn zeker mogelijkheden om
hiermee in  de  toekomst  grondstoffen
voor (industriële) producten te maken.

Het blijft zaak deze ontwikkelingen te
volgen,  want de  ontwikkelingen gaan
snel!

Meer info: 
https://www.inputmag.com 
https://www.inputmag.com/style 
https://news.bio-based.eu 

Productontwikkeling

https://news.bio-based.eu/bacteria-produce-polymers-and-intermediate-products/
https://www.inputmag.com/style/goldwin-spiber-the-sweater-wool-biomaterial-brewed-sustainability
https://www.inputmag.com/style/sustainable-fashion-greenwashing-buzzword-sustainability-influencers-instagram-social-media
https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/unep_sustainability_and_circularity_in_the_textile_value_chain.pdf
https://www.oneplanetnetwork.org/new-report-launched-sustainability-and-circularity-textile-value-chain
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BCI katoen toch niet zo goed?

BCI, Better Cotton Initiative, was en is
voor  veel  kledingbedrijven  het  uit-
hangbord  geworden  voor  duurzaam-
heid. 
Bedrijven als C&A, IKEA en H&M heb-
ben BCI omarmd toen eenmaal duide-
lijk werd dat er niet voldoende katoen
op een organisch verantwoorde manier
geteeld werd. Ten dele is dit te wijten
aan het feit dat de bedrijven de risico's
voor een groot deel bij de katoenboe-
ren  neerlegden  en  dit  onvoldoende
compenseerden door een hogere prijs
te  betalen  voor  gecertificeerde  orga-
nisch geteelde katoen.

BCI is een programma dat katoenboe-
ren  probeert  te  helpen  op  een  iets
duurzamere manier katoen te verbou-
wen, bijvoorbeeld door wisselteelt in te
voeren en minder kunstmest en pesti-
ciden te gaan gebruiken. 
BCI-katoen  kan  een  beetje  worden
vergeleken  met  groene  stroom  dat
met certificaten door de energiemaat-

schappij  wordt  gekocht:  je  krijgt  ge-
woon grijze stroom geleverd, maar dat
wordt door het groene certificaat afge-
kocht of gecompenseerd. 
Het is  dus niet terecht om te stellen
dat BCI-katoen duurzaam is. Een paar
bedrijven, waaronder H&M, hebben de
claim dat BCI-katoen duurzaam is in-
getrokken. 

Daarnaast ligt BCI onder vuur vanwe-
ge de grootschalige katoenproductie in
Brazilië, de grootste bron van BCI-ka-
toen.  Hier  wordt  de  BCI-katoen  ver-
bouwd  op  grote  plantages  in  wissel-
teelt met sojabonen.
 
De teelt  van katoen in  Brazilië  is  de
laatste jaren sterk gegroeid en daar-
mee  ook  het  pesticide  verbruik.  De
meeste katoen wordt verbouwd in de
deelstaat Mato Grosso. Deze deelstaat
ligt in de Amazone en ontbossing ten
behoeve van landbouw gaat daar mo-
menteel  sneller  dan  ooit.  Brazilië  is

echter verreweg de grootste producent
van  BCI-katoen  en  om  die  katoen
duurzaam te noemen ligt niet erg voor
hand (maar gebeurt dus wel). 

Daarnaast is er nog de BCI-katoen die
in China wordt geproduceerd. Ook die
productie  staat in een slecht daglicht
vanwege  de  mensenrechten,  met
name in het westen van China. 

Het is dus de vraag of BCI-katoen in
een  label  nog  een  aanbeveling  voor
duurzaamheid  is.  De  vraag  stellen  is
feitelijk de vraag beantwoorden!

Meer info:
https://www.linkedin.com 
https://apparelinsider.com   
https://bettercotton.org 
https://bettercotton.org 
https://hmgroup.com

Duurzaamheid

Zelf koelend PE-textiel

Onderzoekers van MIT hebben een Po-
lyethyleen (PE)  vezel  gemaakt die  in
staat is snel water te transporteren en
te laten verdampen. Hierdoor ontstaat
een koelend effect, omdat de verdam-
ping  van  water  relatief  veel  energie
kost.

De PE vezels kunnen worden gemaakt
door afgedankte plastic zakken te ex-
truderen  tot  vezels.  Hierbij  treedt  er
aan de oppervlakte van de vezels eni-
ge  oxidatie  op,  waardoor  de  vezels
licht hydrofiel worden, ideaal voor het
transporteren  van  water.  Uiteraard
spelen  hierbij  vorm,  diameter  en  de
ligging van de PE-filamenten in het ga-
ren ook een rol. 

De onderzoekers namen waar dat het
vochttransport  en  verdamping  sneller
verliep dan bij vezels als katoen, poly-

ester en polyamide. 
Na verloop van tijd neemt de hydrofil-
titeit van de vezels wat af,  maar dat
kon snel hersteld worden door wrijving
van de vezels onderling of door de ve-
zels aan UV-licht bloot te stellen. In de
praktijk lijkt dat dus geen probleem te
zijn.

PE-vezels  zijn  milieuvriendelijker  dan
polyester en katoen,  doordat de pro-
ductie  minder  energie  en  water  kost
en  de  vezel  spun-dyed  wordt  inge-
kleurd. Ook in de gebruiksfase zijn er
milieuvoordelen doordat PE weinig vuil
aanneemt,  het  bij  lage  temperatuur
kan worden gewassen en snel droogt. 

Al  met al  dus  een bijna  ideale  vezel
volgens de MIT-onderzoekers. 
Waar ze echter niet over spreken is de
brandbaarheid  van  PE  en  het  lage

smeltpunt.  Dat  zijn  zeker  aandachts-
punten bij de ontwikkeling van produc-
ten uit deze vezels. Zelf denken de on-
derzoekers  aan  toepassingen  in
sportkleding,  militaire  kleding  en  de
volgende  generatie  ruimtevaartpak-
ken,  omdat  PE  een  goede  barrière
biedt tegen straling in de ruimte. 

Ook eerder zijn er al publicaties ver-
schenen over koelend nanoporeus PE.
Hierbij werd geclaimd dat de huidtem-
peratuur  met  2,3°C  kon  worden  ge-
koeld.  Een groot  effect,  dat  zeker  in
warme zomers zeer prettig dragen zal
zijn.  

Meer info: 
https://omnexus.specialchem.com 
https://www.researchgate.net

Smart Textiles

https://apparelinsider.com/if-brazil-is-better-what-is-worse/
https://www.researchgate.net/publication/323072434_Nanoporous_polyethylene_microfibres_for_large-scale_radiative_cooling_fabric
https://omnexus.specialchem.com/news/industry-news/self-cooling-sustainable-textile-000224264?lr=iom21032021&li=100167791&utm_source=NL&utm_medium=EML&utm_campaign=iom21032021&m_i=6BJaZ08gQAaUR7d9Noa7LHHCxar0a5VwggR1P2V7vCUqSFVMUUP91WYMKgpd6DaxyLTf4xwFCSHdEmQwtM4YLMiIs05c6l&status=valid
https://hmgroup.com/sustainability/circular-and-climate-positive/materials/cotton/
https://bettercotton.org/where-is-better-cotton-grown/china/
https://bettercotton.org/about-bci/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:share:6752897758673432576/
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Brandvertragende polyester finish

De polyester vezel, polyethyleenteref-
talaat  (PET),  is  de  meest  gebruikte
textielvezel ter wereld. 
Naast  alle  geweldige  eigenschappen
die dit  materiaal  heeft en die het  zo
geschikt maakt voor allerlei toepassin-
gen is er ook een probleem: ze bran-
den,  produceren  dan  een  smelt  en
gaan druipen, wat potentiële gevaren
veroorzaakt. Daarom worden er vlam-
vertragers  of  brandwerende middelen
toegevoegd aan de vezels. 

We kennen natuurlijk het veel in interi-
eurtextiel toegepaste Trevira CS waar
als brandvertrager in de vezel een co-
monomeer  is  mee  gesynthetiseerd,
een  organofosforverbinding.  Hierdoor
wordt de vezel bestand tegen de scha-
delijke gevolgen door vuur.

Zonder hier  uitputtend te  willen zijn,
er  zijn  nogal  wat  brandvertragende
middelen in de omloop, maar wetge-
ving op het gebied van milieu en ge-
zondheid  heeft  behoorlijke  beperkin-
gen aangebracht. Hieronder een lijst-
je:
 Mineralen  zoals  aluminiumhydroxi-

de  (ATH),  magnesiumhydroxide
(MDH), huntiet en hydromagnesiet,
verschillende hydraten, rode fosfor
en boorverbindingen, meestal bora-
ten.

 Organische  halogeenverbindingen.
Deze  klasse  omvat  organochloor-
verbindingen zoals en gechloreerde
paraffinen;  organobromines,  poly-
mere  gebromeerde  verbindingen.
Antimoontrioxide  wordt  veel  ge-
bruikt,  maar  ook  andere  vormen
van  antimoon  zoals  pentoxide  en
natriumantimonaat  worden  ge-
bruikt.

 Organofosforverbindingen.  Deze
klasse  omvat  organofosfaten zoals
trifenylfosfaat  (TPP),  resorcinol  bis
(difenylfosfaat)  (RDP),  bisfenol  A
difenylfosfaat  (BADP)  en  tricre-
sylfosfaat (TCP). Sommige bevatten
verbindingen  zowel  fosfor  als  een
halogeen. 

 Organische verbindingen, zoals car-
bonzuur en dicarbonzuur.

Halogeenhoudende  verbindingen  wer-
den ooit gebruikt als effectieve vlam-
vertragers  voor  polyester,  maar  wer-

den  om milieutechnische  en  gezond-
heidsredenen  verboden.  Deze  waren
zeer effectief dus het zoeken naar al-
ternatieven kreeg een enorme boost.

Een ontwikkeling betreft het aanbren-
gen van dunne laagjes vertakt polye-
thyleenimine (BPEI) als polykation en
het ammoniumpolyfosfaat APP als het
polyanion op het polyester oppervlak.
De testen werden  uitgevoerd  op  een
100% PET-breisel van 110 g /m2.

De  test  resultaten  van  zuurstofindex
beperkende  waarden  (Limitiong  Oxy-
gen Index – LOI) en verticale verbran-
dingstest  lieten zien dat  de vlamver-
traging  en  anti-druipende  prestaties
van polyesterweefsels waren verbeterd
na  het  laag-voor-laag  aanbrengen.
Vooral het verschijnsel van druppelen-
de smelt werd geëlimineerd toen het
aantal  vertakte  polyethyleenimine/
ammoniumpolyfosfaat  laagjes  meer
dan 10 was. 
Er werd ook aangetoond dat voorbe-
handeling  van  de  polyesterweefsels
met  alkali  de  combinatie  met  deze
vlamvertragers aanzienlijk verbeterde.
De  thermogravimetrische  analyse
toonden aan  dat  laag-voor-laag  aan-
brengen de vorming van een compact
en intact verkolingsresidu geeft, waar-
door zuurstof als bron bij de verbran-
ding  wordt  uitgesloten.  Ook  ontstaat
er rond het doek/vezel een stikstofat-
mosfeer die ook brandwerend werkt.

Een ander onderzoek toonde aan dat
het smeltdruppelfenomeen te stoppen
was  en  de  vlamvertraging  van  PET-
weefsels kon worden verbeterd. 
Dit  werd  bereikt  door  met  een  snel
dompelcoatingproces het chemisch re-
actieve product van fytinezuur en (3-
piperazinylpropyl) methyldimethoxysil-
aan, aangeduid als GPA, aan te bren-
gen om een vlamvertragende coating
voor PET-weefsels te verkrijgen. 
Ook hier bleek uit de thermogravime-
trische analyse  in  luchtatmosfeer  dat
de  resterende  koolstoflaag  het  vlam
vertragende effect bij een hogere tem-
peratuurzone  aanzienlijk  verbetert.
Ook het smeltdruppelen wordt geëlimi-
neerd zoals aangetoond in de verticale
vlamtest.
Fosforhoudende  vlamvertragers  wer-
den als de meest effectieve alternatie-

ven beschouwd. 
Een van de oplossingen was een opge-
schuimd  vlam  vertragend  (IFR)  sys-
teem als effectieve vlamvertrager. Ook
deze  aanpak  gaf  het  verkolende  en
schuimende  effect  op  het  oppervlak
van het brandende polymeer. 

In de afgelopen jaren is de sol – gel
technologie  en  laag  voor  laag  (LBL)
aanbrengtechniek als  de nieuwe coa-
tingmethoden op grote schaal gebruikt
voor de vlam vertragende behandeling
van weefsels. Vooral vlam vertragende
coatings  die  via  LBL-technieken  zijn
voorzien  op  het  polymeeroppervlak
krijgen steeds meer aandacht vanwe-
ge hun eenvoud, milieuvriendelijkheid
en lage impact op de intrinsieke eigen-
schappen van substraten. 
Andere  onderzoeken  hebben  aange-
toond dat het aanbrengen van laagjes
of coating met bijv. geladen silica na-
nodeeltjes  door  LBL-assemblage  een
negatief geladen colloïdale silica dub-
bellaag geven op polyesterweefsel. De
resultaten toonden aan dat PET-weef-
sels na coating met 5 van deze dub-
bellaagjes de tijd tot ontsteking (TTI)
met 99s (45%) zouden verlengen en
de piekwarmteafgifte (PHRR) met 20%
verminderen  in  vergelijking  met  de
niet-gecoate stof. Ook werd de brand-
tijd verkort en druppelde smelt geëli-
mineerd. 
Andere oplossingen waren bijvoorbeeld
het  gebruik  van  poly  (diallyldime-
thylammoniumchloride),  (PDAC),  poly
(acrylzuur)  (PAA)  en  ammoniumpoly-
fosfaat (APP) in verschillende combina-
ties  en laagjes  op textiel.  Deze PET-
weefsels  met  vier  lagen  IFR-coating
vertoonden goede vlamvertragende en
anti-druipprestaties  van  PET-weefsels
en verminderen van de warmteafgifte
tijdens verbranding.

Er is dus veel gaande om vlamvertra-
gingssystemen voor polyester te ont-
wikkelen die geen milieu- en gezond-
heidsschade geven en tegelijkertijd ef-
fectief zijn. Het lijkt erop dat we daar
nu op de goede weg zijn.

Meer info:
https://www.researchgate.net 
https://journals-sagepub-com.saxion 
https://en.wikipedia.org 

Nieuwe materialen

https://en.wikipedia.org/wiki/Flame_retardant
https://journals-sagepub-com.saxion.idm.oclc.org/doi/full/10.1177/1558925019870301
https://www.researchgate.net/publication/346099000_A_flame-retardant_PET_fabric_coating_Flammability_anti-dripping_properties_and_flame-retardant_mechanism
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Elastaan ontwikkelingen

De LYCRA Company is de grootste le-
verancier  van  de  elastaan  vezels  en
garens. 
Onlangs  werd  aangekondigd  dat  25
van  de  LYCRA®-vezelproducten  door
het Cradle to Cradle Products Innovati-
on Institute zijn  beoordeeld  en voor-
zien worden van het “Material  Health
Certificates op Gold Level”. 
Dat houdt in dat 100% van de samen-
stelling van de vezel op niveau C is be-
oordeeld en dat wil zeggen: gemiddeld
problematisch,  maar  acceptabel  voor
gebruik  in  het  gedefinieerde  toepas-
singsgebied. In ons geval dus in tex-
tiel. 

Een lijst van de producten met materi-
aalgezondheidscertificaten,  die  twee
jaar  geldig  zijn,  is  te  vinden  op  de
website van het bedrijf en de website
van het Cradle to Cradle Products In-
novation Institute.

Spandex, lycra of elastaan is een syn-
thetische  vezel  die  bekend  staat  om
zijn  uitzonderlijke  elasticiteit.  Het  is
een  polyether-polyurethaan-copoly-
meer  dat  in  1958  werd  uitgevonden
door  chemicus  Joseph  Shivers  in  het
Benger Laboratory van DuPont in Way-
nesboro. 

Elastaanvezels bestaan uit twee hoofd-
bouwstenen, een polyester-  of polye-
therpolyol en een aromatisch diisocya-
naat.  Verder  wordt  een  bifunctionele
ketenverlenger, zoals ethyleendiamine,
gebruikt om het uiteindelijke polymeer
te vormen. 

Over  het  algemeen  worden  al  deze
bouwstenen geproduceerd uit  fossiele
olie, maar vooral de polyolen kunnen
ook  uit  een  biobased  (suiker)  bron
worden gemaakt. 
Lycra brengt op speciaal verzoek, een
vezel op de markt die voor ongeveer
70% biobased is,  op basis van maïs-

zetmeel.

De  productie,  meestal  extrusie  spin-
nen, verloopt in grote lijnen als volgt:
 
 Productie  van  het  prepolymeer:

mengen van de glycol met diiso-
cyanaatmonomeer  gemengd  in
een  reactievat  om  een  prepoly-
meer te produceren. 

 Het  prepolymeer  wordt  verder
omgezet met een gelijke hoeveel-
heid diamine. De resulterende op-
lossing  wordt  verdund  met  een
oplosmiddel (DMAc) om de spin-
oplossing te produceren. 

 De spinoplossing wordt door een
spindop  of  spinneret  geperst  en
de  filamenten  worden  gecontro-
leerd gekoeld. 

 Bundelen  van  de  filamenten  om
de gewenste dikte te produceren. 

 Afwerken  met  bijvoorbeeld  mag-
nesiumstearaat  of  een  polymeer.
Deze  behandeling  voorkomt  dat
de  vezels  aan  elkaar  kleven  en
helpt bij het overbrengen op een
spoel.

Over het algemeen is slechts een klei-
ne hoeveelheid elastaan (2 - 5%) vol-
doende om de stof de gewenste rek-
eigenschappen te geven. Door dit klei-
ne percentage worden de overige ei-
genschappen van de stof  grotendeels
bepaald door de rest van de vezelty-
pen in de stof.

Het probleem is echter dat de meeste
kleding die elastaan bevat, als ze ver-
sleten zijn bij niet-recyclebaar afval te-
rechtkomt,  omdat  blends  die  teveel
(>2-4%) elastaan of spandex bevatten
moeilijk  mechanisch  te  recyclen  zijn.
Dit  draagt  bij  aan  de  vervuiling  van
het milieu. Daarom worden afgedankte
spijkerbroeken  met  spandex  of  elas-
taan meestal gebruikt als isolatie of als
industriële doeken. 

Door de bijzondere rek eigenschappen
is  elastaan  zeer  geschikt  om te  ver-
werken  in  sportkleding  en  het  wordt
dan ook vaak gemengd met nylon in
sport  textielproducten  verwerkt.  Ook
daar bemoeilijkt de blend de recycling.

Elastaan  kan  worden  verwijderd  uit
bijvoorbeeld blends met nylon door te
behandelen  met  oplosmiddelen  zoals
N,N-dimethylformamide, maar het ge-
bruik  van dergelijke  oplosmiddelen is
kostbaar en behoorlijk slecht voor het
milieu.

Recent onderzoek toonde aan dat elas-
taan  scheiden  via  selectieve  afbraak
een veelbelovende route is bij de recy-
cling  van  nylon  6.  Dit  proces  omvat
een droge hittebehandeling bij  220oC
gedurende 2 uur onder atmosferische
druk, waarbij de elastaan wordt afge-
broken. Nylon 6 heeft een smelttem-
peratuur van net boven de 220oC. Bij
dit  proces  bleef  de  nylon  intact  en
werd het elastaan afgebroken. 
De restanten elastaan konden na be-
handeling  eenvoudig  worden  uitge-
spoeld met een mengsel van water en
ethanol.

Dit  zijn  interessante  ontwikkelingen.
Ook voor onderzoek naar het verwijde-
ren van elastaan uit mengsels met ka-
toen. Hier kan overigens de gevoelig-
heid  voor  katoen  voor  temperaturen
boven de 200oC een belemmering vor-
men,  maar  onderzoek  lijkt  zeker  de
moeite waard.

Meer info:
https://en.wikipedia.org
https://www.researchgate.net
https://connect.lycra.com
https://designforlongevity.com

Nieuwe materialen

https://designforlongevity.com/articles/close-the-loop
https://connect.lycra.com/en/News-and-Video/Blog/2021/01/Material-Health-Press-Release#more
https://www.researchgate.net/profile/Dg-Yao/publication/270504000_Removal_of_spandex_from_nylonspandex_blended_fabrics_by_selective_polymer_degradation/links/574c511608ae8cd111f6e0f8/Removal-of-spandex-from-nylon-spandex-blended-fabrics-by-selective-polymer-degradation.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Spandex
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Katoen, maar dan anders

Het gebruik van katoen is natuurlijk al
eeuwen oud. De vraag is  of  er anno
2021  mogelijkheden  zijn  om  katoen
anders te gebruiken dan waar we nu
aan gewend zijn. Het antwoord is: ja-
zeker. Hieronder een paar ontwikkelin-
gen.

Het gebruik van katoen kan veel ver-
der gaan dan zoals nu bijvoorbeeld in
huishoudtextiel en kleding. Onderzoe-
kers  aan  het  Weizmann  Institute  for
Science in Rehovot, Israël, hebben on-
derzoek  gedaan  waarin  katoen  kan
worden  voorzien  van  fluorescerende,
super magnetische en waterafstotende
eigenschappen. Dit werd mogelijk door
de biochemische inbouw van een spe-
ciaal  ontwikkeld  glucosemolecuul  in
katoen. Deze ontwikkeling is mogelijk
een opmaat voor zeer speciale functio-
nalisaties van katoen.  Denk aan bijv.
anti-counterfeiting, maar ook aan ver-
vangen van katoen verven: katoen dat
groeit in de kleur van jeans? 

De  kunst  om dit  op  grote  schaal  te
maken is  natuurlijk  om deze precur-
sors als het ware op te laten nemen in
het  natuurlijke  groeiproces  van  ka-
toen, dus deel uit te laten maken van
de natuurlijke biosynthese tijdens het
groeiproces.

Het onderzoek richtte zich op een ge-
jodeerde glucose-analoog (2-Deoxy-2-
jood-D-glucose, DIG) in de Gossypium
hirsutum  katoenvezels  in  een  zaad-
knop (juister:  de  eitjes)  van het  ka-
toen  zaad  in  een  in-vitro-model.  Na
ontkiemen en eerste groei treden wij-
zigingen op in de amorfe deeltjes van
de vezelkiemen tussen cellulose nano-
fibrillen  waarna  het  effect  zichtbaar
gemaakt kan worden. 
Dit onderzoek toonde aan dat het hier-
voor  genoemde  DIG  kan  dienen  als
een  niet-radioactief  contrastmiddel.
Vanwege  jodium  werkt  DIG  als  een
niet-radioactief  contrastmiddel  voor
μCT (een vorm van tomografie) en is
dus  visualisatie door μCT mogelijk. 
Dit onderzoek toonde ook aan dat het
gebruik  van  dit  soort  technieken  in
principe de standaard oppervlakte pro-
cessen en modificaties van katoen zou
kunnen  vervangen.  Hiermee  is  een
wetenschappelijke  basis  gelegd  voor
het  implementeren  van  toekomstige
alternatieven en duurzame productie-

strategieën  van  een  bio  gebaseerde
economie. Er moet natuurlijk nog veel
gebeuren, maar aangetoond is dat we
katoen  kunnen  verbouwen  met  op
maat gemaakte eigenschappen.

In een andere studie,  van het Fibres
and  Biopolymers  Research  Institute
(FBRI)  aan de Texas Tech University,
VS, werd een proces ontwikkeld waar-
bij  katoen zo wordt verwerkt dat het
kan  worden  gebruikt  als  alternatief
voor plastic. Hierbij kunnen ook korte
vezels of vezelresten worden gebruikt
die niet geschikt zijn voor hoogwaardi-
ge verwerking. 
De resulterende bioplastics op cellulo-
sebasis zijn biologisch afbreekbaar. Bi-
ogebaseerde kunststoffen hebben een
breed scala aan commerciële toepas-
singen,  waaronder  boodschappentas-
sen,  landbouwgrondbedekkingen,  bio-
plastic verpakkingen en andere artike-
len voor eenmalig gebruik. 
Als een denkbaar goedkoop alternatief
voor op aardolie gebaseerde kunststof-
fen,  biedt  deze innovatie  een manier
om de hoeveelheid plastic in het milieu
te verminderen.

Ook interessant is de ontwikkeling van
een innovatief textiel voor de interieur-
en outdoorsector door het bureau Tex-
tile Solutions & Consulting in Bremen.
Het gaat dan om vervangers voor syn-
thetische polymeren voor het gebruik
in nonwovens en composieten. 
Selectie  van  katoen  stapelvezels  is
hierbij  cruciaal.  Extra lange stapelve-
zels worden zorgvuldig gesponnen en
getwist en vervolgens geweven in de
hoogst mogelijke dichtheid. Het resul-
taat is een dichte stof voor alle weers-
omstandigheden  met  natuurlijke  ei-
genschappen  en  maximaal  comfort.
Het  materiaal  is  regendicht,  volledig

winddicht  en  voorzien  van  een  ade-
mend vermogen dat alleen bereikt kan
worden met natuurlijke materialen.

Tenslotte hebben onderzoekers aan de
Technische Universiteit in Lodz, Polen,
een  ondersteuning  van  de  medische
behandeling  van  huidziekten  ontwik-
keld.  Dit  product  is  een  3D ontwerp
van  kleding  gemaakt  van  katoen-lin-
nen mengsels. Op het materiaal wor-
den microcapsules met bewezen huid-
verzachtende  plantensubstanties  aan-
gebracht. Het op deze manier behan-
delde  materiaal  heeft  direct  contact
met de huid. De inhoud van de micro-
capsules  komt  vrij  door  lichaams-
warmte en vocht. Dit leidt volgens stu-
dies  tot  verlichting  van  huidklachten.
Maar  gewoon  een  zalfje  opbrengen
kan natuurlijk ook.
 
Het aardige van deze studie is natuur-
lijk dat er een techniek is ontwikkeld
voor het aanbrengen van microcapsu-
les die actieve kruidenextracten bevat-
ten met eigenschappen die de behan-
deling van dermatosen verbeteren.  
De microcapsules werden aangebracht
op het binnen oppervlak van gebreide
stof,  wat  zorgde  voor  direct  contact
van de actieve stoffen met de aange-
taste huid van de patiënt. De efficiën-
tie van de kleding werd getest met di-
verse  technieken  waaronder  draag-
proeven,  microbiologische  testen  van
de huid en testen van huidvochtigheid,
transepidermaal vochtverlies en jeuk-
intensiteit.  En het werkte: irritatie en
jeuk namen af. 
We gaan hier niet in op het maken en
op textiel aanbrengen van microcapsu-
les,  want  dat  is  een standaard  tech-
niek, bijvoorbeeld met een foulard en
daarna drogen.

Duidelijk  is  dat  ook  met  katoen  nog
steeds  weer  innovaties  te  bedenken
zijn.

Meer info:
https://cotton-conference-bremen.de
(zoek dan naar Natalio / conceptual 
session)
https://innovationorigins.com
https://doi.org
https://nl.qaz.wiki
https://www.researchgate.net

Nieuwe materialen

https://www.researchgate.net/publication/324591331_The_influence_of_natural_functional_clothing_on_some_biophysical_parameters_of_the_skin
https://nl.qaz.wiki/wiki/Seed
https://doi.org/10.1002/ijch.202000060
https://innovationorigins.com/truly-sustainable-cotton-that-is-water-repellent-fluorescent-and-super-magnetic/
https://cotton-conference-bremen.de/
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Textielrecycling en -hergebruik als onderdeel van de green deals in de MRA

Green Deals zijn afspraken tussen de
Rijksoverheid en diverse partijen zoals
bedrijven,  maatschappelijke organisa-
ties en andere overheden. 
De  Green  Deal  helpt  om  duurzame
plannen  uit  te  voeren.  Bijvoorbeeld
voor  energie,  klimaat,  water,  grond-
stoffen,  biodiversiteit,  mobiliteit,  bio-
based economy, bouw en voedsel.

De  Metropoolregio  Amsterdam,  ook
bekend als MRA, is een bestuurlijk sa-
menwerkingsverband  van  de  provin-
cies Noord-Holland en Flevoland en 32
gemeenten. De MRA heeft  zijn eigen
op maat gemaakte greendeals ontwik-
keld, zoals de Denim deal. 

Het doel van de Denim deal is om met
een samenwerkingsverband van koplo-
pers de kringloop (gedeeltelijk) te slui-
ten. Hierbij zijn textielafvalverwerkers,
vervezelaars,  weverijen,  producenten,
merkeigenaren,  detailhandelaren  en
overheden  bij  betrokken.  Het  is  dus
een concreet project waarin de stake-
holders uit de denim of jeans wereld in
de regio Amsterdam samenwerken.

De MRA heeft textiel, met name circu-
lair Textiel, als een belangrijke moge-
lijkheid voor verbeteren van de duur-
zaamheid in de regio Amsterdam aan-
gemerkt. 

In de Metropoolregio is de ambitie om
in 2030 50% van het textiel in een clo-
sed loop te hebben en in  2025 30%
recycled materiaal van afgedankt ge-
bruikt textiel toe te passen. Dat bete-
kent dat regionaal afgedankt textiel in
de regio moet worden gerecycled, de
verkoop  van  virgin  textiel  moet  ver-
minderen en komen tot nieuwe econo-
mische  bedrijvigheid  met  duurzaam-
heid bevorderende businessmodellen.

De  werkgroep  Textiel  van  de  MRA
werkt  op dit moment aan een inten-
tieverklaring die dit najaar gereed zal
zijn voor ondertekening door alle be-
trokken partijen. De intentieverklaring
richt zich op verduurzaming, transpa-
rantie,  circulaire inkoop en oprichting
van een fonds om de transitie op tex-
tiel te kunnen versnellen.

Binnen  het  MRA-initiatief  voor  textiel

zijn nu een aantal projecten opgestart:
•  Reparatie Shared Service Center
•  Circular Innovation Lab (PCR)
•  Integratie in textiel onderwijs
•  Circulaire werkkleding 
•  Zorg (Isolatie jassen)

In een eerdere  TexAlert  is  reeds ge-
rapporteerd  over  het  H2020  project
Reflow, dat zich in Amsterdam richt op
circulair  textiel.  Het  is  dan  ook  niet
meer dan logisch dat Reflow het MRA-
initiatief ondersteunt in de uitvoering.

De  MRA-werkgroep  Textiel,  waar  Re-
flow dus deel van uitmaakt, bestaat uit
overheden,  afvalverwerkende  bedrij-
ven,  productiebedrijven en marktpar-
tijen,  en  de  Amsterdam  Economic
Board. 

De werkgroep richt zich naast innova-
tief textielmateriaal, beter ontwerp ge-
richt op comfort, hergebruik en onder-
houd,  businessmodellen  e.d.  ook  op
meer transparantie in de wijze waarop
na inzameling textiel  verwerkt wordt.
Om  te  komen  tot  meer  upcycling,
wordt de huidige manier van inzame-
len geïnventariseerd en tegen het licht
gehouden. 

De  groep  buigt  zich  over  manieren
waarop de lokale kringloop van textiel
gestimuleerd kan worden. Zij verkent
ook  de  mogelijkheden  van  circulaire
inkoop (gezamenlijk aanbesteden van
circulaire  textiele  producten).  Uit-
gangspunt hierbij is dat een circulaire
textielindustrie  minder milieubelasting
veroorzaakt en extra werkgelegenheid
op levert en daarmee ook een belang-

rijke sociale component in zich heeft. 

De looptijd van de Green Deals Circu-
lair  Textiel  is  drie  jaar  en  wordt  be-
steed aan het ontwikkelen van circulai-
re collecties, langer gebruik van textie-
le  producten,  reparatie  en  regionale
herverwerking tot nieuwe garens. 
Dit betekent investeren in kwalitatieve
en  kwantitatieve  verbetering  van  de
verwerking van afgedankt textiel, ken-
nisopbouw en disseminatie van circu-
laire  principes,  bewustwording  bij
eindgebruikers en inkopen van circulair
textiel als strategie. 

We zoomen op een ervan meer in: De
noodzaak  en  urgentie  van  circulaire
isolatiejassen voor de zorg. 

De  markt  voor  isolatiejassen  groeit
vanwege de Covid crisis waardoor de
negatieve impact groeit.  De wegwerp
isolatiejassen  verdwijnen  namelijk  na
gebruik  in  de  afvalverbrandingsoven.
Dit  veroorzaakt  niet  alleen  CO2 uit-
stoot,  maar  ook  uitputting  van  niet
hernieuwbare grondstoffen.
 
In principe hebben herbruikbare isola-
tiejassen zowel milieu als sociale voor-
delen,  maar  zijn  ze  momenteel  geen
financieel haalbaar alternatief. En daar
zit een probleem. Bij het innoveren op
het gebied van de isolatie jassen moet
ook worden nagedacht over een ander
businessmodel  en  over  bijvoorbeeld
modellen als ‘Total cost of Ownership’,
een andere  benadering om kosten in
de  keten  zichtbaar  te  maken en  be-
heersbaar te houden. 

Onderzoek in  dit  deelproject  heeft  al
opgeleverd  dat  beschikbare  herbruik-
bare  alternatieven  innovatiemogelijk-
heden hebben en volledig circulair ge-
maakt kunnen worden, waarbij materi-
aal in de closed loop blijft. 

Kortom: dit MRA initiatief werkt!

Meer info:
https://nl.wikipedia.org
https://mraduurzaam.nl
https://amsterdameconomicboard.com
https://waag.org

Duurzaamheid

https://waag.org/nl/article/amsterdam-reflow-booklet
https://amsterdameconomicboard.com/initiatief/mra-green-deal-duurzaam-uit-de-crisis
https://mraduurzaam.nl/circulair/textiel/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Metropoolregio_Amsterdam#:~:text=De%20Metropoolregio%20Amsterdam%2C%20ook%20bekend,van%20bijna%202%2C5%20miljoen
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Ontwikkeling van fluorvrije textiel finishes

Tot op heden domineren de fluorver-
bindingen  de  markt  voor  water-  en
vuilafstotende chemicaliën voor textiel
finishes  vanwege  hun  uitstekende
prestaties op dit gebied. 
Maar wetenschappelijke inzichten ver-
anderen. We willen natuurlijk hechting
van vuil op textiel, in welke vorm dan
ook dus zowel water- als olie minnend,
voorkomen.  Dat  wordt  omnifoob  ge-
noemd en fluor finishes zijn dat per-
fect.  Echter,  gefluoreerde chemicaliën
zijn  aantoonbaar  schadelijk  voor  de
gezondheid  en  produceren  bijproduc-
ten  die  wereldwijd  ernstige  schade
toebrengen aan ecosystemen. 
Er wordt al lang gezocht naar alterna-
tieven. Het MODINT-programma stain-
less textiles was daar destijds op ge-
richt. 

Hieronder  een  lijstje  van  de  meest
voorkomende  water/vuil  afstotende
textiel finishes:

 Fluorkoolstofverbindingen  (verbo-
den of binnenkort verboden)

o Gefluorideerde  acrylaat  copoly-
meer 

o Fluoro-siliconen  hybride  verbin-
dingen 

o Fluorocarbon  polymers  (C6  en
C8): perfluorcarbon polymer (co-
polymeer van tetrafluoretheen en
perfluoroalkyl vinyl ether) 

 Siliciumverbindingen 
o Siloxanen 
o Amino gefunctionaliseerde siloxa-

nen 
o Siliconen (co)polymeren 
o Siliconen  emulsies  (hydrogen  si-

loxane) 

 Kunsthars en wassen 
o Mengsel van polyethyleen vinyla-

cetaat, 
o wax 
o metaalzouten (zirconium, alumini-

um)  van  organische  vetzuren
(palm, cocos en mystyrine)

Onderzoekers  aan  de  Universitat  Po-
litècnica  de  Catalunya  in  Barcelona

hebben  een  nieuwe  aanpak  ontwik-
keld.  Het  gaat  daarbij  om een reeks
fluorvrije, lage oppervlakte-energie en
gedeeltelijk  biogebaseerde  (co)  poly-
silyloxymethacrylaten  (M3T)  en  stea-
rylmethacrylaat (SMA). 

Deze fluorvrije M3T/SMA (co) polyme-
thacrylaten zijn aangebracht op katoe-
nen weefsels door middel van een fou-
lard met verschillende productdoserin-
gen en het gecoate textiel werd gea-
nalyseerd  met  o.a.  scanning  elektro-
nenmicroscopie  (SEM)  en  water  en
olijfolie  statische  contacthoekmetin-
gen: WCA en OCA respectievelijk. 

Bovendien zijn de deeltjesgrootte,  de
deeltjesgrootteverdeling en de stabili-
teit  van  ontwikkelde  emulsies  beoor-
deeld.

En inderdaad, er werd bevestigd dat er
vloeistofafstoting plaatsvond met hoge
statische contacthoeken, variërend van
95 tot  105  °  respectievelijk  WCA en
OCA. 

Tenslotte  zijn  de  prestaties  van  de
stoffen  die  zijn  behandeld  met  de
nieuwe M3T / SMA (co) polymethacry-
laten geëvalueerd en vergeleken met
textiel  afgewerkt  met  conventionele
gefluoreerde chemicaliën. 

Alle gesynthetiseerde (co) polymetha-
crylaten geven de gecoate textiel hoge

statische  watercontacthoeken  en  uit-
stekende  scheidingsrendementen  van
oplosmiddel  en water.  Het textiel  dat
gecoat was met de (co) polymethacry-
laten  met  hogere  M3T-gehaltes  ver-
toonde een goede afstoting van olijf-
olie,  waardoor de druppel  olie  langer
op het oppervlak kon blijven staan. 

Er is voor olijfolie wel een tijdseffect.
De bevochtigbaarheid van deze tijdsaf-
hankelijke  olijfolie  afstotendheid  die
wordt waargenomen voor copolymeren
met lage gehalten aan M3T-eenheden
kan worden toegeschreven aan: 

1) de in de tijd veranderende vrije op-
pervlakte-energie van de coatings als
gevolg van een heroriëntatie in de tijd
van  de stearylzijketens  van  SMA tij-
dens contact met de olijfolie; en 

2)  de  verminderde  barrière-eigen-
schappen van de coatings met een la-
ger gehalte aan volumineuze tris (tri-
methylsilyloxy) silylzijketens.  

Alleen  het  textiel  gecoat  met  de
(co) polymethacrylaten met hogere
M3T-gehaltes vertoonde een goede
afstoting tegen olijfolie.

Als conclusie: het is mogelijk om fluor-
vrije water en olie afstotende finishes
te produceren. 
De hier  beschreven polymeercoatings
zijn deels biobased, VOC-vrij en bevat-
ten geen schadelijke  chemicaliën.  De
polymeercoatings  beschermen  katoen
gedurende bepaalde tijd tegen vettige
triglyceriden (olijfolie) en gaven goede
waterafstotendheid  en  aanvaardbare
olieafstotendheid. De behandelde tex-
tiel  heeft  een  verbeterde  oliebesten-
digheid  dankzij  tris-trimethylsilyloxy-
groepen. 

Dit  textiel  is  dan  ook  bruikbaar  als
scheidingsmembraan voor oplosmiddel
en water.

Meer info:
https://www.european-coatings.com
https://www.researchgate.net

Textielveredeling

https://www.researchgate.net/publication/344510969_Development_of_fluorine-free_waterborne_textile_finishing_agents_for_anti-stain_and_solvent-water_separation_based_on_low_surface_energy_copolymers
https://www.european-coatings.com/articles/development-of-fluorine-free-anti-stain-textile-finishing-agents
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Polyester recycling

Polyester  is  verreweg  de  meest  ge-
bruikte  textielvezel.  Rond  60%  van
alle geproduceerde textiel is van poly-
ester.  Soms  wordt  het  ingezet  als
100% mono-materiaal, maar polyester
wordt ook vaak gebruikt in blends met
katoen. 
Het  spreekt  vanzelf  dat  er  veel  aan-
dacht is voor polyester recycling en er
zijn dan ook nogal wat projecten die
zich daar op richten. 

Het Duitse bedrijf Trützschler, een gro-
te  producent  van  machines  voor  de
textielindustrie,  heeft  een  methodiek
ontwikkeld voor het meer efficiënt re-
cyclen van textiel. 
Polyester grondstof uit PET-flessen, le-
vert PET waaruit bijv. fleecestoffen of
zelfs tapijten kunnen worden gemaakt
in  de  tweede levenscyclus.  Maar  ook
textiel  uit  afgedankte  kleding,  d.w.z.
gebruikt textiel, kan prima als grond-
stof een rol spelen bij de productie van
gerecyclede garen. 

De  eerste  stap  is  natuurlijk  dat  de
enorme berg afgedankte textiel  moet
worden gesorteerd,  geclassificeerd en
verwerkt,  voordat  het  als  grondstof
kan worden gebruikt. 

Een deel ervan wordt op de markt ge-
bracht als  gebruikte kleding. Een an-
der deel wordt als grondstof gebruikt
en  verder  verwerkt,  bijvoorbeeld  tot
poetsdoeken,  isolatiemateriaal  in  au-
to's of zelfs bankbiljetten. En een zeer
groot  deel  komt  vanwege  de  slechte
initiële  kwaliteit  in  de  verbrandings-
oven terecht.

Er  is  een  fundamenteel  onderscheid
tussen chemische en mechanische re-
cyclingprocessen. Het terugwinnen van
polyestergranulaat  uit  PET-flessen  is
chemische  recycling.  In  Nederland  is
bijvoorbeeld Ioniqa bezig met een spe-
ciaal oplos- en katalyse proces. 

Maar directe extrusie van gemalen en
gesmolten polymeren is ook mogelijk,
waarbij de flessen worden versnipperd
tot vlokken en vervolgens worden ge-
smolten.  Deze  smelt  is  dan de  spin-
massa waaruit nieuwe vezels of direct

een  nieuw  nonwoven  of  tapijtgarens
kunnen worden geproduceerd.

Een belangrijk probleem bij de textiel-
recycling  is  altijd  de  kwaliteit  en sa-
menstelling  van  het  ingezamelde
textiel. 
Blends vormen bijvoorbeeld  een  fun-
damenteel  probleem  bij  de  recycling
van  gebruikte  kledingvezelmaterialen
omdat sorteernauwkeurigheid  in  deze
markt nog steeds onvoldoende is: ka-
toen,  viscose,  polyester,  zijde,  polya-
mide,  polyacrylonitril,  wol,  linnen  en
andere materialen kunnen worden ge-
mengd in één stof en als mengsel ver-
werkt worden tot poetsdoeken. 

Anderzijds  kunnen  secundaire  grond-
stoffen  ook  op  soort  worden  gesor-
teerd:  afval  dat  rechtstreeks
bijvoorbeeld in de spinnerij wordt ge-
produceerd, is van uitstekende kwali-
teit  en  perfect  recyclebaar.  Deze
fractie  levert  een  recyclebare  grond-
stof die bijvoorbeeld wordt gebruikt in
bankbiljetten  of  hygiëneproducten  of
zelf tot garen wordt gesponnen. 

Truetzschler heeft speciale apparatuur
ontwikkeld  voor  het  terugwinnen van
goede vezels uit  productieafval,  zoals
blaaskamer- en kaardafval. 

Kortom voor  het  recyclen  van  100%
polyester  zijn  een  aantal  routes  be-
schikbaar en in de praktijk  wordt dit
ook al grootschalig gedaan. 
Voor blends is  het complexer en een
belangrijke route is om of de polyester
of bijv. het katoen te verwijderen om
zo de polyester  over te houden voor
verdere verwerking. Maar dit is nu nog
geen grootschalige oplossing.

Er is ook een totaal andere benadering
mogelijk.  Het  in  Clermond  Ferrand,
Frankrijk,  gevestigde  CARBIOS   pio-
niert met nieuwe enzymatische oplos-
singen om de levenscyclus van plastic
en  textiel  te  verlengen.  Het  is  een
groen chemiebedrijf en ontwikkelt bio-
logische en innovatieve processen om
de  levensduur  van  kunststoffen  en
textiel te verlengen. Het is een indruk-
wekkend bedrijf dat sinds 2012 actief

is,  samen  met  partners  als  L'Oréal
Nestlé Waters, PepsiCo en Suntory. 

Carbios denkt andersom en produceert
polyester flessen uit polyester textiel-
afval. Uit het polyester textielafval ha-
len ze gezuiverd tereftaalzuur (rPTA).
Overigens  werken  ze  ook  met  PET
blends. 

Carbios  heeft  een  enzym  ontwikkeld
dat  dit  mogelijk  maakt  en  polyester
textielafval  kan  omzetten  in  heldere
flessen,  die  dezelfde  eigenschappen
hebben als  van  virgin  PET gemaakte
flessen.
 
Ook Carbios  stelt  zich  op  het  stand-
punt dat mechanische recyclingtechno-
logieën niet adequaat functioneren en
ervoor zorgt dat kledingafval niet effi-
ciënt  wordt  gerecycled,  vaak  met
downcycling  als  resultaat.  Daarente-
gen maakt de doorbraak zoals ontwik-
keld  door  Carbios  het  mogelijk
polyester textielvezels te upcyclen tot
het niveau dat het geschikt is voor de
productie  van  heldere  PET  flessen.
Maar niet alleen PET flessen; natuurlijk
kan van de herwonnen polyester mole-
culen  uiteindelijk  ook  weer  textiel  of
andere producten gemaakt worden.

Carbios  maakt  dus  PET-vezels  voor
textiele  toepassingen  uit  100% rPTA,
vanuit  enzymatisch  gerecycled  PET-
plastic  afval.  Kortom,  de  technologie
voor  enzymatische  afvalrecycling
maakt oneindige recycling van PET-ge-
baseerde  kunststoffen  en  textiel  mo-
gelijk. 

We hebben al regelmatig aandacht be-
steed aan textielrecycling. En opnieuw
blijkt dat er veel ontwikkelingen gaan-
de zijn, maar ook dat er op redelijke
schaalgrootte al veel mogelijk is. 
Dat biedt weer uitzicht op een duurza-
mere textielindustrie.

Meer info:
https://carbios.fr
https://blog.truetzschler.com
https://ioniqa.com

Duurzaamheid

https://ioniqa.com/
https://blog.truetzschler.com/2020/10/29/we-shed-light-on-the-recycling-jungle/
https://carbios.fr/en/
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Duurzaam tapijt

Interface staat al jaren bekend als het
meest ambitieuze bedrijf als het gaat
om het behalen van klimaatdoelstellin-
gen. Keer op keer weten ze methoden
en materialen te ontwikkelen die weer
een lagere milieu footprint hebben. 

Interface heeft nu een backing ontwik-
keld  met  een  negatieve carbon  foot-
print. Dit is gerealiseerd door gebruik
te maken van zowel bio-based materi-
alen als van gerecyclede content. Deze
nieuwe  backings  hebben  de  naam
CQuestTM gekregen. 

Deze backings  komen in  3 uitvoerin-
gen: 
CQuest GB, een verbeterde versie van
de Glasbac backing, 
CQuest Bio met biopolymeren en gere-
cyclede vulmaterialen en 
CQuest BioX,  met een hoger aandeel
aan bio-based grondstoffen. 

Tapijttegels met de CQuest BioX bac-
king zijn ook carbon negatief, dat wil
zeggen  dat  er  meer  hernieuwbare
koolstof  in  het  product  is  opgesloten
dan tijdens de productie vrij  is geko-
men. 

Een mooie innovatie van een vooruit-
strevende  tapijtproducent  die  ook  in
Nederland  (Scherpenzeel)  dergelijke
duurzame producten produceert. 

Een voorbeeld hoe een oude industrie
zichzelf  steeds  weer  kan  vernieuwen
en  en  voorloper  in  duurzaamheid  is
geworden.

Meer info: 
https://www.interface.com 
https://materialdistrict.com 
https://www.interface.com 

Productontwikkeling

Slimme nachtkleding

De  Duitse  ondergoed-  en  lounge-
wear-specialist MEY heeft een nieuwe
productrange ontwikkeld, dat onder de
naam  “Zzzleepwear"  op  de  markt
wordt gebracht. Doel is om de slaap-
kwaliteit voor de gebruikers te verbe-
teren.  Het  aardige  is  dat  hierin  een
aantal innovaties zijn verwerkt, die je
bij nachtkleding niet snel zou verwach-
ten. 

Goed slapen is  belangrijk  voor  de li-
chamelijke en geestelijke gezondheid.
Mensen  die  goed  slapen,  laden  hun
batterijen  weer  op  en  kunnen  vol
energie  aan  de  volgende  dag  begin-
nen.  Veel  mensen  lijden  echter  aan
slaapproblemen die  op  de  lange  ter-
mijn  een  negatieve  invloed  kunnen
hebben op de gezondheid en het wel-
zijn. 

Een  aspect  is  de  regeling  van  de  li-
chaamstemperatuur.  Zoals  bekend  is,
is lichaamswarmte uitstralen een vorm
van energieoverdracht  aan  de omge-
ving.  Fysisch gezien is  deze warmte-
straling  een  deel  van  het
stralingsspectrum, in het bijzonder het
infrarode deel van het spectrum. 
Bekend is  dat sommige anorganische
materialen  zoals  titaanverbindingen
goede reflectoren zijn voor licht. Maar
werkt dat ook op textiel?  Er is in het
recente  verleden  onderzoek  gedaan
naar  warmtereflectie  effecten  van  ti-
taanoxide microdeeltjes op textiel.  In

dat onderzoek werden TiO2-microdeel-
tjes-  en  nanodeeltjes  poeders  aan
printpasta's toegevoegd en op katoen
geprint  om  hun  effect  van  licht-  en
warmtereflectie  te  evalueren.  Het
bleek dat de IR-reflectie van bedrukte
stoffen werd versterkt door de aanwe-
zigheid van TiO2 in de drukpasta, zelfs
bij relatief lage concentraties. 

Dit verklaart de werking van het in de
“Zzzleepwear"  -serie  ingebouwde
energear™  -technologie  van  Schoel-
ler®. 
Ze  reflecteren  de  eigen  energie  van
het lichaam, die wordt uitgezonden in
de vorm van ver-infraroodstralen.  De
textielafwerking  is  gebaseerd  op  een
titanium-minerale  matrix,  die  ver-in-
fraroodstralen terug naar het lichaam
reflecteert. Dit effect kan een positieve
invloed hebben op het lichaam en zijn
energiebalans. 
Schoeller® brengt deze functie in tex-
tiel en MEY gebruikt de finish voor het
eerst in nachtkleding. Deze energear™
-coating wordt in een honingraatachti-
ge  vorm  aan  de  binnenkant  van  de
stof aangebracht. 
Verder  is  deze  zzzleepwear  gemaakt
van  een  60/40  blend  van  katoen  en
Coolmax®-vezel. Zoals bekend is cool-
max een vochtafvoerende vezel.  Deze
vezel is hydrofoob, neemt dus weinig
vocht op en droogt relatief snel (ver-
geleken  met  vocht-absorberende  ve-
zels  zoals  katoen).  Dit  effect  wordt

verkregen doordat  de  doorsnede niet
rond is maar min of meer ovaal met
groefjes in de lengterichting, waardoor
het oppervlak naar schatting met 20%
toeneemt vergeleken met ronde vezels
om een capillair effect te verkrijgen.
 
Maar heel bijzonder is dat wanneer je
echt niet kunt inslapen, MEY een bij-
zonder originele manier heeft bedacht
om je in slaap te wiegen: op elk item
in  de  serie  staat  een  Spotify-code.
Door  deze  code  te  scannen,  kunnen
klanten  luisteren  naar  een  slaappod-
cast, die speciaal voor de geselecteer-
de  pyjama's  is  gemaakt.  In  het
elfdelige welterusten verhaal vertellen
de producten hun eigen fabricagever-
haal,  van het katoenveld tot de stof-
fenproductie in Albstadt tot de winkel -
zo saai dat klanten er in een mum van
tijd in kunnen slapen.
Het totaal van deze ontwikkeling wordt
N8TEX® genoemd. 

Al met al een mooi voorbeeld van in-
novatie  met  gebruikmaking  van  een
combinatie  van  eerder  ontwikkelde
technologieën.

Meer info:
https://issuu.com (pg 20)
www.mey.com
https://www.researchgate.net

Smart Textiles

https://www.interface.com/EU/nl-NL/campaign/positive-spaces/bewijs-mogelijk-nl_NL
https://materialdistrict.com/material/nylon-streets-with-cquestbio-backing/
https://www.interface.com/US/en-US/sustainability/carbon-negative-en_US
https://www.researchgate.net/profile/Mohammad-Khajeh-Mehrizi/publication/264452299_The_Effect_of_Nano-_and_Micro-TiO2_Particles_on_Reflective_Behavior_of_Printed_CottonNylon_Fabrics_in_VisNIR_Regions/links/59e47279aca2724cbfe90508/The-Effect-of-Nano-and-Micro-TiO2-Particles-on-Reflective-Behavior-of-Printed-Cotton-Nylon-Fabrics-in-Vis-NIR-Regions.pdf
http://www.mey.com/en/zzzleepwear-series
https://issuu.com/style-in-progress/docs/style_in_progress_2_2020_deutsche_ausgabe
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Textiel als lichtgewicht constructiemateriaal

Bouwkundige toepassingen van textiel
zijn er natuurlijk al eeuwen, zoals de
tenten  van  rondtrekkende  volkeren.
Tipi's, yurts en de zwarte tenten, ge-
maakt  door  bedoeïenen,  zijn  enkele
voorbeelden die aantonen dat zelfs in
het  prehistorische  tijdperk  al  textiel
werd gebruikt  om structuren te bou-
wen. 

In  de huidige  tijd  is  er  de  noodzaak
van  flexibeler  ontwerpen  van  allerlei
constructies,  de  niet  aflatende  druk
om de materiaalkosten te verlagen en
de hoge eisen op het gebied van es-
thetische en milieuvriendelijke materi-
alen.  Deze  combinatie  van  eisen  en
wensen maken textiel een ideaal ma-
teriaal voor gebruik in constructies. 

Moderne  high  tech  vezels,  zoals  bij-
voorbeeld  aramide  of  koolstof-  en
glasvezels, geven civiele ingenieurs en
architecten nieuwe mogelijkheden met
betrekking tot vormen. De combinatie
van nieuwe vezels, nieuwe polymeren,
kleefstoffen en laminaatlagen heeft de
mogelijkheden voor textiele toepassin-
gen  in  de  architectuur  verder  ver-
breed. 

Textielweefsels  bieden  niet  alleen
sterkte, maar bieden ook functies zo-
als  UV-bescherming,  zonwering,  be-
scherming  tegen  weersinvloeden,
lichtdoorlatendheid, zelfreiniging, filte-
ring  en  vlamwerende  eigenschappen.
En natuurlijk de mogelijkheid om slim-
me functies zoals licht en kleureffecten
in te bouwen.

Zonnewering in gebouwen is vaak van
textiel gemaakt. In Nederland zijn be-
drijven als Verosol en TenCate outdoor
actief op deze markten. Ook door de
noodzaak van energie-efficiëntie is het
gebruik van textiel toegenomen. 

Door textiel  aan te brengen kan niet
alleen  de  uv-straling  buiten  de  deur
worden gehouden, maar kan ook voor
schaduw worden gezorgd. 

Het  Nederlandse  bedrijf  Poly-Ned  is
actief in ”textiel-architectuur”: functio-
neel  en  esthetisch  vormgegeven  met

behulp van textiel- en metaalweefsel,
eventueel voorzien van functionele en
esthetische coatings en/of bedrukking.
Door  Poly-Ned  worden  complete  bui-
tengevels, grote tenten en overkappin-
gen van textiel geleverd. 

Maar ontwikkelingen staan niet stil en
de menselijk creativiteit, losgelaten op
moderne biobased materialen, nieuwe
polymeren en moderne 3D productie-
technieken, kent geen grenzen.
 
Een groep studenten van ETH Zürich
creëerden een extreem lichtgewicht en
transparant  paviljoen  van  bamboe,
met behulp van innovatieve digitale fa-
bricagetechnologie.

Zoals  bekend  is  bamboe  een  snel
groeiende hernieuwbare en hoogwaar-
dige  grondstof.  Als  bouwmateriaal  is
het  vergelijkbaar  met  hardhoutsoor-
ten, maar dankzij de holle kern is het
zeer licht en buigzaam. 

In  het  Digital  Bamboo-paviljoen  pro-
ject onderzochten de studenten de in-
novatieve  combinatie  van  natuurlijk
materiaal  met  digitale  fabricagetech-
nieken. 

Het paviljoen lijkt visueel op de boog
van een gotische kathedraal, weegt in
totaal slechts 200 kg en heeft een op-
pervlakte van meer dan 40 m2. Het is
gemaakt van meer dan 900 bamboe-
stokken die zijn verbonden via digitaal
ontworpen  verbindingen  en  vervaar-

digd met een nauwkeurigheid van min-
der dan een millimeter in hoogwaardig
nylon (en een centrale verbinding van
roestvrij  staal)  met  behulp  van  3D-
printtechnologieën. 

De 3D-oriëntatie maakte complexe ge-
ometrie  en  structurele  specificaties
voor  elke  verbinding mogelijk.  In to-
taal zijn er 379 aansluitingen en een
groot  aantal  kleine  onderdelen  ge-
bruikt. 
De  hoogwaardige  constructie  beslaat
een  groot  oppervlak  en  kan  bijna  5
meter  in  drie  richtingen  overkappen
terwijl er minimale ondersteuning no-
dig is. Het hoofd draagsysteem wordt
bepaald  door  een  ruimtelijk  vakwerk
versterkt met nagespannen kabels. 

Hun  ingewikkelde  geometrie  omvat
een groot aantal technische specs, zo-
als toleranties voor montage en bam-
boe-inhomogeniteiten,  verbindingen
met  de zonweringspanelen,  labels  en
kabelbevestigingen. 

Voor de overkapping werd een recycle-
bare,  UV-bestendige  thermoplast  ge-
bruikt.  In  dit  geval  een  lichtgewicht
lycra textiel.  3D-printen verstevigt en
vormt de stof tot flexibele op maat ge-
maakte panelen. De composietelemen-
ten zijn  lokaal  versterkt  waardoor  er
minder materiaal nodig is.
 
Dankzij  het modulair  constructiesche-
ma kan de structuur snel gemonteerd
en gedemonteerd worden. De voor ge-
monteerde  onderdelen van  het  pavil-
joen  werden  in  slechts  48  uur  ter
plaatse gemonteerd. 

Dit  Digital  Bamboo project  laat  mooi
zien  hoe  digitale  fabricagetechnieken
in  combinatie  met  goed  doordachte
ontwerpmodellen  en  biobased  con-
structiematerialen  kan  leiden  tot  een
duurzame constructie. 

Meer info:
https://dbt.arch.ethz.ch
https://repository.tudelft.nl
https://www.fibre2fashion.com
https://polyned.nl

Productontwikkeling

https://polyned.nl/gevels-luchtkussendaken/vliesgevels/
https://www.fibre2fashion.com/industry-article/7260/textile-for-architecture
https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:ffc472a7-b27a-4405-b623-b4433577e619/datastream/OBJ/download
https://dbt.arch.ethz.ch/project/digital-bamboo/
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Textiel van metaal

Roestvrijstaal,  aluminium  of  brons  is
wellicht  niet  het  eerste  waar we aan
denken als we het over textiel hebben.
En bovendien denken we bij textiel na-
tuurlijk aan textielgarens die in doeken
zijn verwerkt. Maar met productietech-
nieken die we ook in de textielindustrie
aantreffen kunnen prachtige producten
van metaal ‘garen”, metaaldraad dus,
worden gemaakt. 

Toepassingen van metalen breisels en
weefsels tref je het meest aan in tech-
nische  toepassingen  zoals  filtratie,
zeeftechnologie  en  afschermen  van
elektronisch apparatuur tegen straling.
Shielding dus. Maar ook voor het ver-
sterken van constructies worden meta-
len weefsels en breisels toegepast. In
persoonlijke  beschermingsmiddelen
treffen  we  ook  vaak  dunne  metalen
”doeken”  aan.  Ook  hier  ter  bescher-
ming  tegen  straling,  open  vuur,  be-
schadiging en dergelijke. 

En  ook  in  Nederland  zijn  een  aantal
bedrijven actief die met hoogwaardige
weef- en brei technieken zeer interes-
sante  producten  maken  van  metaal-
draad.

Het Nederlandse bedrijf Wire Weaving
Dinxperlo  is  gespecialiseerd  in  deze
technologie. Het aardige is dat het ge-
bruikte jargon zo uit een textielbedrijf
kan komen.  
Het productenpakket omvat bijv. platte
weefsels zoals bekend, het meest ge-
bruikte  en  meest  herkenbare  manier
van weven. Ook keper weefsels  wor-
den gemaakt. Maar omdat een keper-
weefsel  in  metaal  de  heeft  neiging
scheef  te  trekken  wordt  op  een  be-
paalde afstand een zogenoemde keer
gemaakt.  Hierdoor  krijgt  het  product
een visgraatmotief, waardoor het vlak
blijft en niet scheeftrekt. Het metaal-
draad dat wordt verwerkt, heeft mee-

stal een diameter tussen 20 micron en
5 mm.

Het Zwitserse SwissTulle maakt dunne
breisels van staal. Dit gebreide staal-
weefsel bestaat uit 95% staal en 5%
polyvinylalcohol (PVOH). Het materiaal
is  dun,  maar is  ook erg sterk en de
stof breekt of valt niet uit elkaar. Het is
niet brandbaar (A1 volgens DIN 4102),
chemisch  inert  en  heeft  uitstekende
dempende  eigenschappen.  De  stof
heeft  een hoge afschermingseffectivi-
teit, is wasbaar en gemakkelijk te ver-
werken. 
Het  biedt  een  veilige  oplossing  voor
beschermende  kleding,  bijvoorbeeld
voor  brandbeveiliging  of  ondersteu-
nend  materiaal.  Kortom  combinaties
met textiel liggen voor de hand.

Het  Nederlandse  bedrijf  Averinox  be-
schikt ook over een diepe kennis van
het maken van weefsels  van metaal-
draden en er kunnen ook allerlei com-
binaties van metalen met andere ma-
terialen gemaakt worden. 
Averinox verwerkt bijv.  roestvast, ti-
tanium, nikkel, aluminium, koper, ge-
galvaniseerd of blank staal, Inconel™ ,
Incoloy™  Monel™,  Hastelloy™,  Du-
plex™, maar ook materialen zoals po-
lyester (PES), Nylon, PVDC of Saran™,
polyethyleen  (PE)  en  polypropyleen
(PP). 
Kortom ook hier liggen goede combi-
natiemogelijkheden  met  textiel  voor
hoogwaardige  toepassingen  in  de  in-
dustrie,  zoals de voedingsmiddelenin-
dustrie  en  bijvoorbeeld  persoonlijke
beschermingsmiddelen. Averinox geeft

op de website van het bedrijf een mooi
overzicht  van  weeftechnieken  maar
ook  rekenmodellen  voor  optimale
weefsel instructies. 

Het  in  Groningen  gevestigde  bedrijf
Drenth Holland produceert naast gaas-
achtige producten van bijvoorbeeld po-
lyester en staal,  ook dunne construc-
ties  van  fosforbrons.  Fosforbrons  is
een legering van koper,  tin  en fosfor
die  bekend  staat  om  zijn  taaiheid,
sterkte  en  fijne  korrel.  Omdat  het
flexibeler  is  dan  roestvrij  staaldraad,
wordt  gaas  met  fosforbrons  gebruikt
bij de productie van veiligheidspapier.
Het wordt gebruikt om watermerken in
veiligheidspapier  aan  te  brengen.  Dit
papier  wordt  gebruikt  voor  paspoor-
ten,  bankbiljetten  en  zegels,  en  af-
drukken in  andere  waardevolle  docu-
menten. 

Fosforbrons gaas wordt ook gebruikt in
windtunneltoepassingen voor  het  tes-
ten van luchtbeweging over vaste ob-
jecten, zoals gebouwen. 

Kortom een industrie die veel overeen-
komsten  heeft  met  productietechnie-
ken die  we ook in  de  textielindustrie
tegenkomen, maar met toch wel speci-
alistische toepassingsgebieden en veel
ruimte om een zeer veelzijdige groep
aan materialen te verwerken. 
Toch eens nagaan of er geen innova-
tieve combinatie mogelijkheden zijn.

Meer info:
https://www.wireweaving.com
https://www.youtube.com
https://swisstulle.ch
https://materialdistrict.com
https://averinox.nl
https://drenthholland.com

Nieuwe materialen

https://drenthholland.com/nl/products/
https://averinox.nl/productgroepen/geweven-gaas/
https://materialdistrict.com/material/knitted-steel-fabric/met326-slider/
https://swisstulle.ch/produkte/
https://www.youtube.com/watch?v=YJoCQ4TmJ1o&ab_channel=RoyalBrinkman
https://www.wireweaving.com/
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Viscose en recycling

Zoals  bekend  bestaan  viscose  vezels
uit cellulose, het meest voorkomende
biopolymeer  dat  in  de  natuur  wordt
aangetroffen. 
Cellulose is het hoofdbestanddeel van
veel  planten,  hout  bevat  ongeveer
50%  cellulose,  maar  ook  katoen  of
bamboe kunnen worden gebruikt. Mo-
menteel zijn hardhoutbossen (eucalyp-
tus) de belangrijkste bron van cellulo-
se  die  wordt  gebruikt  in  de  viscose
productie. 

Meer dan 100 jaar geleden is het pro-
ces  ontwikkeld  om  de  cellulose  uit
hout te extraheren en om te vormen
tot een fijne vezel: het viscose proces.
Een mooi voorbeeld hiervan is rayon.
Een  andere  naam  die  wel  eens  ge-
bruikt wordt voor viscose is geregene-
reerde cellulose.

In  grote  lijnen  verloopt  de  productie
als  volgt:  van  houtsplinters  of  ander
cellulosehoudend materiaal wordt een
pulp gemaakt, een voorstadium in het
viscose proces. De pulp wordt opgelost
en vormt een honingachtige, hoog vis-
keuze vloeistof die het viscose proces
zijn naam geeft. Deze vloeistof wordt
door een spinkop in een bad gespoten,
waarbij  de opgeloste cellulose coagu-
leert tot een vezel. 
In dit proces kunnen de vorm, dikte en
lengte van de vezel worden gewijzigd
en  kunnen  additieven,  bijvoorbeeld
pigmenten, worden toegevoegd.

Even een paar feiten: geregenereerde
cellulosevezels zijn de nr. 3 op de we-
reldranglijst  van  textielvezelgebruik,
na  polyester  en  katoen.  De  viscose
productie  groeit  wereldwijd  snel,  met
name  voor de productie van kleding.
Hoewel het huidige marktaandeel van
viscose vezels nog steeds relatief klein
is in vergelijking met katoen of polyes-
ter, wordt voor de komende jaren een
grotere productie van geregenereerde
cellulose  voor  de  textielindustrie  ver-
wacht. 

De wereldwijde productiecapaciteit van
viscose vezels groeide tijdens het eer-
ste decennium van de 21ste eeuw ge-
middeld  jaarlijks  met  7,7%,  voorna-
melijk  gedreven  door  uitbreiding  in
Aziatische  landen,  met  China  als
grootste  groeier  (ongeveer  62%  van
de  wereldwijde  productie  in  2012).

Ongeveer 85% van de totale productie
van viscose vezels wordt geproduceerd
als stapelvezels en ongeveer 15% als
filamenten. 
  
Hoe zit  het  met de recycling? Dat is
belangrijk  want  viscose is  met  name
door  het  toegepaste  productieproces
niet erg milieuvriendelijk.  Tijdens het
maken van de pulp wordt veel energie
gebruikt en de chemie is ook niet erg
milieuvriendelijk door het gebruik van
bijv. zwavelverbindingen.
 
De grootste producent op aarde is Sa-
teri en daar heeft men nu met succes
op commerciële schaal viscose vezels
geproduceerd die is geregenereerd uit
textielafval.  De  hoogwaardige  nieuwe
vezel maakt gebruik van een mix van
opgeloste  pulp,  gemaakt  uit  gerecy-
cled  post-consumer  textielafval  van
het Zweedse bedrijf  Södra,  en PEFC-
gecertificeerde houtpulp. 
De nieuwe vezel werd verwerkt in de
garenspinnerij  van Sateri  met behulp
van twee geavanceerde technologieën,
Siro compact en Vortex, en is toepas-
baar  in  bestaande  spintechnologieën,
waardoor de noodzaak om bestaande
processen of  parameters  aan te pas-
sen niet aanwezig is.

Even inzoomen op de spintechnieken: 
Bij het VORTEX-spinnen is een uiteinde
van elke vezel verankerd in het mid-
den van het garen, zodat het midden
van  het  garen  altijd  zonder  twist  is.
Het  andere  vezeleinde vormt de bui-
tenste garenlaag in een 'echte twist'-
opstelling. Dus garen spinnen met een
wervelstroom  van  perslucht:  de  vor-
tex. 
 
Het Siro compact spinnen is een aan-
passing  van  de  ringspintechnologie.
De technologie werkt tijdens het spin-
proces  met  twee  afzonderlijke  stren-
gen, waardoor er vezelbindende inter-
acties  plaats  kunnen  vinden  voordat
de  strengen  om  elkaar  worden  ge-
draaid.  SiroSPUN™  is  bijzonder  ge-
schikt  voor  de  productie  van lichtge-
wicht weefsels, en een aanzienlijk deel
van 's werelds kamgaren spininstalla-
ties  is  omgezet  naar  deze  kostenbe-
sparende en innovatieve CSIRO-tech-
nologie.
Kelheim Fibers,  de grootste Europese
viscose producent, heeft een milieube-

heer systeem ontwikkeld  en  is vol-
gens  het  bedrijf  de  eerste  fabrikant
van viscose vezels ter wereld gewor-
den  die  EMAS-certificering  heeft  ont-
vangen. EMAS staat voor: Eco Mana-
gement and Audit Scheme. 

Doel  van  Kelheim  is  om een  milieu-
vriendelijk en hoogwaardig alternatief
te  bieden  voor  synthetische  materia-
len. Het is dus niet voldoende dat de
viscose vezels zijn  gemaakt van her-
nieuwbare bronnen en dat ze volledig
biologisch afbreekbaar zijn (een merk-
waardige claim overigens) maar omvat
het hele productieproces met alles wat
daarbij komt kijken. 

EMAS omvat  de  wereldwijd  geldende
ISO 14001-norm en gaat  verder  dan
de vereisten door meer transparantie
en voortdurende verbetering te eisen:
gecertificeerde  bedrijven  rapporteren
in hun jaarlijkse EMAS-milieuverklaring
over  hun  milieudoelstellingen  en  hun
vorderingen bij het behalen ervan. 
Tijdens de audit  voorafgaand aan de
certificering onderzoekt de onafhanke-
lijke milieu-auditor alle afdelingen van
het bedrijf  grondig,  van de productie
zelf tot de bedrijfskantine. 
In tegenstelling tot het EU Ecolabel en
gelijkwaardige certificeringen, is EMAS
niet van toepassing op individuele pro-
ducten  of  diensten,  maar  certificeert
het de totale milieuprestaties van het
bedrijf.  Dit  komt  niet  alleen  de  be-
scherming van het  milieu en het  kli-
maat ten goede, maar ook de verbete-
ring  van  de  eco-efficiëntie  van  een
bedrijf. Volgens Kelheim levert dat be-
hoorlijke concurrentievoordelen op.

De vraag is  nu of deze min of  meer
traditionele  cellulose  vezels  onder  de
naam viscose op termijn kunnen con-
curreren met meer innovatieve cellulo-
se materialen zoals bijvoorbeeld Ten-
cel. 
Bedenk hierbij dat in de Made-by ran-
king viscose in klasse E is ingedeeld en
de lyocell vezels in klasse B.

Meer info:
https://waterfootprint.org
http://kelheim-fibres.com
https://youtu.be
https://www.ecovero.com
https://bioplasticsnews.com

Duurzaamheid

https://bioplasticsnews.com/2020/03/24/viscose-production-textile-waste/
https://www.ecovero.com/
https://youtu.be/zcxcPVX5ejY
http://kelheim-fibres.com/
https://waterfootprint.org/media/downloads/Viscose_fibres_Sustainability.pdf
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COLOFON

En dan nog even dit …En dan nog even dit …

Vorig jaar is in National Geograpic een
uitgebreid  artikel  gepubliceerd  met
betrekking tot de circulaire economie.
In het artikel wordt eerst ingegaan op
de  onvoorstelbare  hoeveelheden  ma-
teriaal,  biomassa en delfstoffen,   we
elk jaar verbruiken.  Daarna wordt er
ingegaan op een aantal productgroe-
pen, waaronder textiel. 
Dit artikel onderbouwt het belang van
de circulaire economie, de stappen die
gemaakt zijn  en de stappen die  nog
gemaakt moeten worden. 

In het  artikel  komen een aantal  Ne-
derlandse initiatieven aan bod. Dit be-
vestigt  nogmaals,  dat  Nederland een
koploper is op het gebied van circulai-
re economie. En er moet hier nog zo-
veel veranderen.... 

Meer info:
https://www.nationalgeographic.com 

Traceerbaarheid van vezels: een hype of noodzaak?

Van  veel  producten,  met  name  voe-
dingsmiddelen, wil men weten waar en
hoe deze geproduceerd zijn. Ook  met
betrekking tot textiel wordt deze vraag
steeds vaker gesteld. 
Waar  komen  de  textiele  vezels  van-
daan, hoe zijn ze geproduceerd en wat
zijn de sociale omstandigheden bij de
productie van vezels en de verwerking
hiervan tot doek en textiele producten.
Dit  is  des te meer actueel  geworden
omdat een aantal bedrijven geen ka-
toen meer uit West China wil gebrui-
ken in verband met het schenden van
mensenrechten.

Er zijn een aantal technische oplossin-
gen om textiele producten te traceren.
Meestal  vergt  dit  de  combinatie  van
een  tracer  en  blockchain  technologie
waarmee textiel door de productieke-
ten kan worden gevolgd. Elke stap in
de  productieketen  wordt  dan  geregi-
streerd  in  blockchain,  waardoor  deze
informatie altijd en overal te raadple-
gen is. 

Er zijn 2 typen van tracers in omloop:
synthetisch DNA en tracervezels. 
Synthetisch DNA kan op vezels worden

aangebracht bijvoorbeeld in het spin-
proces.  Dit  DNA  blijft  op  het  textiel
aanwezig, ook in de veredeling en bij
onderhoud  en  reiniging.  Het  kan  via
een wat uitgebreide test (en PCR-test)
worden  aangetoond  en  daarmee  kan
de echtheid of de bron van het materi-
aal worden nagegaan. 

Tracervezels zijn wat eenvoudiger. Tra-
cervezels  worden  gemaakt  door  een
combinatie  van  UV-oplichtende  pig-
menten (een soort  van  vingerafdruk)
als  masterbatch bij  de  productie  van
de tracer vezels toe te voegen. 
Dit  houdt  in  dat  de  tracervezels  per
definitie  man-made  vezels  zijn,  zoals
polyester,  polyamide  of  viscose.  De
pigmenten zijn eenvoudig online of in-
line te detecteren. 
Tailorlux uit Duitsland noemt haar op-
lossing  IntegriTEX.  FibreTrace  uit
Singapore maakt van een zelfde prin-
cipe gebruik.  
Na toevoegen van deze tracer, bijvoor-
beeld  bij  het  spinnen  van  garens  uit
specifieke  vezels,  kan  in  principe  bij
elk  volgend proces  worden nagegaan
of deze vezel aanwezig is. Deze aan-
wezigheid  kan  in  blockchain  worden

geregistreerd, zodat de hele productie-
geschiedenis  kan  worden  vastgelegd.
Uiteraard  dient  hier  wel  controle  op
plaats  te  vinden,  want  eenmaal  ver-
keerde  informatie ingevoerd, is uit de
blockchain niet meer te wissen.

Zowel de tracer op basis van DNA als
de tracer op basis van pigmenten geeft
een kwalitatieve bepaling (de tracer zit
er  wel  of  niet  in)  en  is  (nog)  geen
kwantitatieve  bepaling  (hoeveel  van
een bepaalde vezel zit in een product).
Het is te hopen dat in de toekomst ook
kwantitatieve bepalingen mogelijk zul-
len worden.

De verwachting is dat de komende ja-
ren steeds meer textiel met dergelijke
tracers op de markt zullen komen om
bepaalde claims met betrekking tot de
herkomst van de materialen, maar ook
de  echtheid  van  een  merkproduct,
eenvoudig aan te kunnen tonen.  
 

Meer info:
https://sourcingjournal.com 
https://tailorlux.com 
https://www.fibretrace.io

Duurzaamheid

Een slimme rits

YKK is samen met Lifekey, een bedrijf
dat  wearables  ontwikkelt,  bezig  een
slimme rits te maken. Deze rits wordt
Touchlink genoemd. De rits werkt met
NFC-technologie en kan via deze tech-
nologie informatie overdragen van het
kledingstuk  naar  een  smart  phone.
Volgens YKK kan hiermee aanzienlijk
worden bespaard op hangtags. Daar-
naast  biedt  de  rits  ook  de mogelijk-
heid  om  andere  informatie  over  het
kledingstuk  over  te  dragen,  zoals
samenstelling en onderhouds- en rei-
nigingsvoorschriften.  Andere  potenti-
ële mogelijkheden zijn dat de rits vei-
ligheidsdiensten  waarschuwt  als  de
drager in nood verkeerd. 
Lifekey  heeft  al  andere  producten,
zoals  armbanden.  met  ongeveer
dezelfde functionaliteit in de markt. 

Meer info: 
https://sourcingjournal.com

Smart Textiles

https://sourcingjournal.com/denim/denim-innovations/ykk-lifekey-smart-zipper-touchlink-garment-technology-237963/%20
https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/how-a-circular-economy-could-save-the-world-feature
mailto:gjbrinks@bmatechne.nl
mailto:anton.luiken@alconadvies.nl
mailto:c.lodiers@outlook.com
https://www.fibretrace.io/technology
https://tailorlux.com/en/portfolio-item/fibres-and-textiles/
https://sourcingjournal.com/topics/sustainability/ngc-fashion-apparel-traceability-blockchain-xinjiang-ban-cotton-forced-labor-236240/

