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Gedurende de driejarige looptijd van het ERUTAN project was
het doel de eerste industriële toepassing van de eco‐innovatieve
oplossing genaamd ERUTAN ‐ een revolutionaire manier van
tapijt productie.
ERUTAN is een geïntegreerd businessconcept voor de productie
van het nieuwe ERUTAN tapijt samengesteld uit geheel
ecologische, pesticiden en zware metalen vrije, traceerbare wol
en een backing pasta bestaande uit natuurlijke ingrediënten.
ERUTAN wol wordt gewassen middels een door het consortium
gepatenteerd, revolutionair, chemicaliën‐vrij proces.
De gepatenteerde, op natuurlijke ingrediënten gebaseerde
backing pasta van ERUTAN tapijt kan worden verwijderd na
gebruik, waardoor alle garens onbeschadigd uit het tapijt
herwonnen kunnen worden en opnieuw gebruikt worden voor
productie van nieuwe tapijten of andere nuttige toepassingen.

WAAROM is het ERUTAN businessconcept interessant?
Het ERUTAN businessconcept haakt in op de vraag met
betrekking tot het tekort aan grondstoffen en de negatieve
koolstof‐voetafdruk van de conventionele tapijtindustrie.
ERUTAN biedt ook een veilige werkomgeving met volledig
biologische en chemicaliën‐vrije processen. ERUTAN is 100%
recyclebaar en veilig voor de gebruikers en het milieu. Bij con‐
ventionele wolwas methodes worden agressieve chemicaliën
en hoge temperaturen toegepast, terwijl de ERUTAN wolwas
methode gebruik maakt van enzymen en microbubbels die veilig
zijn voor de eigenschappen van wol. Het ERUTAN wolwas proces
is meer energie efficiënt en milieuvriendelijk.
De conventionele tapijt coating wordt uitgevoerd bij een hoge
uithardingstemperatuur nodig voor het crosslinking van de latex.
Wanneer de latex backing, oftewel 70% van het gewicht van het
tapijt, is gecrosslinked wordt onmogelijk om het garen in de
backing te recyclen en alleen een klein deel wol vezels van korte
lengte en slechte kwaliteit kunnen herwonnen worden.
In contrast vindt crosslinking van de ERUTAN backing pasta, die
bestaat uit alleen natuurlijke, biologisch afbreekbare ingrediën‐
ten, middels het gebruik van enzymen, plaats bij een 3 keer zo
lage temperatuur. De bio‐gebaseerde ERUTAN lijm is volledig
biologisch afbreekbaar en maakt herwinnen van de volledige
vezels mogelijk. De ERUTAN backing‐lijn is aanzienlijk zuiniger
met energie en de arbeidsomstandigheden zijn aanzienlijk
verbeterd.

ERUTAN staat voor ethische productie en 100% sluiting van de biologische
cirkel, en is in overeenstemming met aan het "cradle‐to‐cradle"‐concept.

WAT is het doel van het project?
Het doel van het ERUTAN project is tweeledig; I) Het opschalen van een
innovatieve, duurzame, enzymatische methode van wolwassen, en II) ) Het
opschalen van een nieuw enzymatisch proces voor het coaten van tapijt met een
backingpasta geheel gebaseerd op natuurlijke ingrediënten.

WIE zijn de project partners?
Best Wool Carpets B.V.
Best Wool Carpets B.V. is wereldwijd bekend, en betrouwbaar in het ontwerpen
en produceren van kwalitatief wollen tapijt en het servicen van niche markten
waarin overleven alleen mogelijk is door constant innovatief en creatief te zijn.

James B.V.
James B.V. is organisatie uit Nederland, oorspronkelijk gericht op het aanbieden
van schoonmaak oplossingen voor de textiel en harde vloer industrie. Door de
jaren heen is de nadruk komen te liggen op het geven van advies. In de laatste
tien jaar heeft de intern opgebouwde kennis geleid tot deelname aan diverse
door de EU gesubsidieerde projecten.

Qualizyme
Qualizyme – Biotechnology is een Oostenrijks bio‐technologie organoisatie,
Opgestart in maart 2003, met een special focus op de ontwikkeling van
enzymatische systemen voor textiel, pulp en papier, vezel verwerking en bio‐gas
plants, en op de productie van deze enzymen.

Universitat Politècnica de Catalunya
De Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) is een publieke universiteit die
Szich specialiseert op het het gebied van architectuur, engineering, aeronautica,
economie, gezondheidswetenschappen and toegepaste mathematica. De Groep
Moleculaire en Industriële Biotechnologie (GMIB) van de Chemische engineering
afdeling van UPC is een multidisciplinaire onderzoekgroep die basis en toegepast
onderzoek combineert op het gebied van biotechnologie, moleculaire biologie,
polymeer ontwerp en genetische engineering.
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Enzymatisch gewassen wol, met ondersteuning van microbubbels
ERUTAN heeft een revolutionaire methode van wolwassen ontwikkeld, gebaseerd
op de toepassing van enzymen en microbubbels in het proces, bij lage proces
temperaturen. Agressieve chemicaliën en hoge energieconsumptie zoals toe‐
past in conventioneel wolwassen worden totaal geëlimineerd van het proces.
De proeven op industriële schaal toonde echter dat er een langere proces tijd
benodigd was, door de milde procescondities die toegepast werden, resulterende
in het uitstellen van de reconstructie van de conventionele wolwas fabriek.
Daarom worden investeerders gezocht voor bouw van een kleinere ERUTAN
wolwas plant in de nabije omgeving van de wol voorzieners. Deze wolwas
faciliteit zal schaap houders in staat stellen hun eigen wol te wassen, waardoor
een veel betere prijs gerealiseerd kan worden dan voor ruwe, ongewassen wol.

Enzymatische tapijt backing
Het ERUTAN consortium heeft een revolutionaire methode voor het backen van
tapijt ontwikkeld gebaseerd op de toepassing van een uit natuurlijke ingrediënten
bestaande backing pasta waarin lijnzaadolie gecombineerd wordt met lignine.
Deze nieuwe backing pasta kan opgelost worden nadat het tapijt het einde van
zijn levensduur heeft bereikt, waarna alle wol vezels die in het tapijt verwerkt zijn
onbeschadigd herwonnen kunnen worden.
Een natuurlijke compound, momenteel geproduceerd in kleine volumes, samen
met het gebruik van enzymen maken de backing pasta duur vergeleken met
conventionele latex. Daarentegen, compenseert een aanzienlijk verminderd
energieverbruik en CO2‐voetafdruk dit nadeel. Industriële proeven zijn nog
lopende, waarna Best Wool Carpets begin 2017 de backing lijn volgens het
nieuwe principe zal gaan bouwen in de recent gereed gekomen productiehal.

Significante bijdrage aan EU doelen in termen van Eco‐Innovatieve
oplossingen
In lijn met het Eco‐InnoVation Action Plan (EcoAP) is ERUTAN een demonstreer‐
bare voortgang richting de doelen van duurzame ontwikkeling, door het
terugbrengen van de impact van de wolindustrie en tapijt industrie op het milieu
en het bereiken van een efficient en verantwoordelijk gebruik van naturlijke
hulpbronnen.
Het geheel natuurlijke ERUTAN concept draagt bij aan de ontwikkeling van
milieuvriendelijke technologieën, producten en diensten, en uiteindelijk, aan de
overgang naar een groene economie en een “Resource Efficient Europa”.

CONCLUSIES
 100% sluiting van de biologische cirkel
 Gereduceerde CO2‐voetafdruk
 Milieuvriendelijk
 Geen afval

3. Wat zijn de potentiële markten voor ERUTAN tapijt .
productie en wat is de vraag van de markt?
.
Wool was proces
Het consortium zal, samen met Dawson, de mogelijkheid onderzoeken om een
kleine, goedkope wolwas lijn, bestaande uit plastic onderdelen in plaats van staal,
te bouwen, die gebruikt kan worden in boerengemeenschappen over de wereld.
Schaaphoeders krijgen momenteel een lage prijs voor hun wol omdat het een
ruw product is dat verder verwerkt dient te worden. Wanneer deze gemeen‐
schappen een eindproduct kunnen leveren middels het verkoopkanaal van H.
Dawson zullen zij in staat zijn veel betere prijzen te realiseren voor hun wol.
Om de belangen van ERUTAN te beschermen is het wol was proces gepatenteerd
in de belangrijkste wolmarkten.

Carpet bonding process
Het ERUTAN backing proces zal in 2017 operationeel zijn.
De installatie van de backinglijn in de nieuwe fabriekshal van Best Wool Carpets is
gepland voor de zomer van 2017, en zal op zijn laatst tegen het eind van 2017
plaatsvinden, waarna Best Wool Carpets zal beginnen met het produceren van
ERUTAN tapijt. In 2017 heeft Best Wool Carpets het voornemen om 250.000 m²
tapijt te backen met de nieuwe ERUTAN technologie. Wanneer de machine
operationeel is zullen reeds gevonden partners aansluiten en beginnen met de
productie van hun eerste 100.000 m² ERUTAN tapijt.
In 2018 is de planning dat er 2.0 miljoen m² ERUTAN tapijt gebackt wordt door
Best Wool Carpets en partners. Voor 2019 is gepland dat deze fabrikanten
gezamenlijk 5.0 miljoen m² ERUTAN tapijt produceren.

4. Contacten .
Te bepalen.

