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Inleiding 
 
Ruim  35  jaar  bij de  “GIST” 
 
Start  als Process  Engineer, 
  later  PM  en  Productie Support 
 
Ca 80 – 90 %  van de tijd Penicillines 



Penicilline G 
 
 
De 
formele 
benaming 



Penicilline G 
 
Dit 
tekent 
iets 
eenvoudiger 



De  Fermentatie 
 
Eens  begon 
het   zo … 



De  Fermentatie 
 
Interieur 
150 M3 

fermentor 



De  rijstkolf 
 
Eerste  fase  in 
het  opkweken 



Fermentatie, kengetallen: 
 
Cyclus  ca 9,5  dag 
175 ton   beslag uit 150 m3 bak 
11   ton   PenG per cyclus = ca 60 g/l 
79   ton   suiker of glucose 
6000 m3  lucht / uur 
330  KW  roerwerk 
1  mio kcal / uur 
Toelopen:  amm+amm sulf,  precursor,  olie 

 
 



Opwerking, de stappen: 
 
filtratie 
extractie 
ontkleuring 
kristallisatie met KOAc of carbonaat 
wassen met veel butanol 
filtreren 
drogen 
verpakken, 25  of 253 kg 

  



Ontwikkeling over 33  jaar 
 
Fermentor volume  van  900  naar  2250 m3 
 

Productiviteit  + 5,6 % / jaar 
  



Ontwikkeling over 33  jaar 
 
Fermentor volume  van  900  naar  2250 m3 
 

Productiviteit  + 5,6 % / jaar 
 = over  33 jaar  1,05633 =  6,0 
 
Totale  stijging  een  factor 
 2,5 X 6 = 15 
Oftewel  van  400  naar  6000 ton/jaar 

 



De Penicilline familie 
 
Pen G  is  instabiel  in  zuur  milieu ! 
Dus  alleen  parenterale  toediening. 
 
Pen V  is  wel  stabiel  in  zuur  milieu  



De Penicilline familie 
 
De  afgeleiden  van Pen G: 
 
6-APA    en  daaruit  de  SSP’s 
 
7-ADCA  en  daaruit  de  SSC’s 



De Penicilline familie 
 
6-APA  en  de  SSP’s 
 
 



De Penicilline familie 
 
7-ADCA  en  de  SSC’s 
 
 
PenG sulfoxide 

 
 



De Penicilline familie 
 
7-ADCA  en  de  SSC’s 
 
 
BDC 

 
 



De Penicilline familie 
 
7-ADCA  en  de  SSC’s 
 
 
7-ADCA 

 
 



De Penicilline familie 
 
6-APA,  
ontwikkelingen  in  de  tijd 
 
 
 



Het eerste 6-APA proces: 
 
Fermentatief 
 
Met  een  acylase  producerende  bacterie 
lage  concentratie 
duur 

 
    
 



Het tweede 6-APA proces: 
 
1965,  chemisch 
 
PenGK  silyleren  in  DCM,  PCl5  reactie,   
butanol  reactie,  hydrolyse,  kristalliseren,  
centrifugeren,  wassen,  drogen 

 
 
 



Het tweede 6-APA proces: 
 
Chemisch, wat minpunten, 
 
Het  gebruik  van  DCM,  DMClSi,  DMA,  PCl5 
De  lage  temperaturen:  -30  tot  -600 C  

 
 
  



Het tweede 6-APA proces: 
 
Chemisch, wat pluspunten, 
 
Hoge  concentratie,  korte  cyclustijd, 
hoog  rendement   nl  90 %,  
4 ton / week  met  5  reactors van 2,5 tot 4 m3  

 
 
 



Het tweede 6-APA proces: 
 
JVC  met  Bayer, 
 
Ruilen  tegen  hun  PenGK  productie 
Zij  voeren  productie  verder  op  tot  meer 
dan  500 ton / jaar  

 
 
 



Het derde 6-APA proces: 
 
Bayer  gaat  enzymatisch 
 
 
 
 
 



Het derde 6-APA proces: 
 
Bayer  gaat  enzymatisch 
 
PenGK  oplossen  in  water,  splitsen  met 
enzym  op  drager,  concentreren,  butanol 
toevoegen  bij  lage  pH,  kristalliseren, 
centrifugeren  en  drogen 

 

 
 
 



Het derde 6-APA proces: 
 
Bayer   
 
Na  jaren  verliest  Bayer  de  focus. 
Gb  denkt  na over  restart  in  Delft !!   

  
  
 



Het vierde 6-APA proces: 
 
Kortsluitroute,  ca 1990 
  
  
 



Het vierde 6-APA proces: 
 
Kortsluitroute : 
 
PenG  niet  meer  isoleren, 
maar  met  EX-1  de 6-APA  fabriek  in   

  
  
 



Het vierde 6-APA proces: 
 
Kortsluitroute, stappen: 
 
Filtratie,  extractie,  ontkleuring, 
terugextractie,  strippen,  conversie, 
PA extractie  bij  lage  pH,  kristallisatie, 
centrifugeren,  drogen  

  
   
 



Het vierde 6-APA proces: 
 
Kortsluitroute, voordelen: 
 
PenGK  niet  meer  wassen  en  isoleren 
Gb’s  enzym  is  veel  effectiever  en    
          goedkoper 
Niet  meer  concentreren 
PA  extractie  verhoogt  de  kwaliteit 

 
  

  
  
  



Het vierde 6-APA proces: 
 
Kortsluitroute, nadelen: 
 
Substraat  voor  de  conversie  is  minder    
     zuiver  dus  loopt  het  proces  wat   
         moeizamer 
Rendement (was 2x  90%) gaat zeker niet  
         omhoog 

 
  

  
  
 



Het vierde 6-APA proces: 
 
Het  enzym 
 
Kopen  is  veel  te  duur, 
dus  zelf  een  immob  ontwikkelen 

 
  

  
  
 



 
 
Het  
enzym 
 
  

  
  
 



Expansie IPPD 
 
 
 
    
  
 



Expansie IPPD 
 
Drivers: 
 Strategie 
 Belasting / heffing  
 Plannen  van  anderen 
 Toeval   
 “Van  het  een  komt  het  ander” 

 
 
 
  

  
  
 



Expansie Fermentatie 
 
De  moeder   Delft 
 
    
  
 



Expansie Fermentatie 
 
De  moeder   Delft 
Dochter  dd 1960  Matosinhos 
 
  
  
  
 



Expansie Fermentatie 
 
De  moeder   Delft 
Dochter  dd 1960  Matosinhos 
Pen  V  site   Zweden 
 
  

  
  
 



Expansie Fermentatie 
 
De  moeder   Delft 
Dochter  dd 1960  Matosinhos 
Pen  V  site   Zweden 
De  JVCs    Mexico 
      India 
      China 
      Schotland 
 
  

  
  
 



Expansie Fermentatie 
 
Bijproduct  van  zoektochten  en  JVCs: 
 
   Kostprijsdata 
 
  

  
  
 



Expansie Fermentatie 
 
Bijproduct  van  zoektochten  en  JVCs: 
 
   Kostprijsdata 
 
En  vandaar  naar: 
 
Benchmarking  en  kostprijsmodel 
 
  

  
  
 



Kostprijs  Pen 
  

  
  
 



Kostprijs  Pen 
  

  
  
 



Kostprijs  Pen 
  

  
  
 



Kostprijs  Pen 
  

  
  
 



Kostprijs  Pen 
  

  
  
 





Kostprijs, effect voor  de 
consument: 
        Vroeger  Actueler 
 
Pen prijs   $/BOU  18    9 
6-APA   $/kg  70         30 
Amoxycilline  $/kg  80         45 
per capsule ad 600 mg 
    € cent  4,3         2,4    

 
  

  
 



Wat is er over in Delft ? 
  

  
  
 



Wat is er over in Delft ? 
 
Veel  research      (fermentatie  en  food) 

 
 
  

  
  
 



Wat is er over in Delft ? 
 
Veel  research      (fermentatie  en  food) 
 
Grote  Gistex  fabriek   (= food) 

 
 
 
  

  
  
 



Wat is er over in Delft ? 
 
Veel  research      (fermentatie  en  food) 
 
Grote  Gistex  fabriek   (= food) 
 
Een  antibiotica  faciliteit 

 
 
  

  
  
 



De  laatste  sporen  van 
IPPD  in  Delft 
 
De  ZOR-F  fabriek 
 
De  kortsluitroute  naar  7-ADCA  !!!! 

 
 
  

  
  
 



ZOR-F  fabriek 
 
De  kortsluitroute  naar  7-ADCA   

 
    
  
 



ZOR-F  fabriek 
 
De  kortsluitroute  naar  7-ADCA 
 
Succesvol  ! 
   
1800 T / jr  ?   

 
  

  
  
 



Hoe  scoren  Penicillines ? 
  
        laag     hoog  
 
 

 



Hoe  scoren  Penicillines ? 
  
        laag     hoog  
Als humaan geneesmiddel    9 
 

 



Hoe  scoren  Penicillines ? 
  
        laag     hoog  
Als humaan geneesmiddel    9 
Technologische uitdaging    9 

 



Hoe  scoren  Penicillines ? 
  
        laag     hoog  
Als humaan geneesmiddel    9 
Technologische uitdaging    9 
Milieu        2        5 

 



Hoe  scoren  Penicillines ? 
  
        laag     hoog  
Als humaan geneesmiddel    9 
Technologische uitdaging    9 
Milieu        2        5 
PenV  veterinair      2  ------?-----  7 
 

 

 
 



Hoe  scoren  Penicillines ? 
  
        laag     hoog  
Als humaan geneesmiddel    9 
Technologische uitdaging    9 
Milieu        2        5 
PenV  veterinair      2  ------?-----  7 
Voor  de  producent   3 

 

 
 





De  Tent 
 
is nu 
Lindenhof 







De  diaserie hieronder is 
een alternatief voor de 
nummers  43 / 49 
hierboven 





Expansie Fermentatie 
 
Bijproduct  van  zoektochten  en  JVCs: 
 
   Kostprijsdata 
 
En  vandaar  naar: 
 
Benchmarking  en  kostprijsmodel 
 
  

  
  
 



Benchmarking 
 
Systematisch  vergaren  van  wereldwijde  
productie-  en  kostprijsdata 
Uniform  presenteren 
Gaten  vullen  via  het  kostprijs-model 
Jaar  rond  opsparen,  jaarlijkse  update 

 
  

  
  
 



Kostprijs-model 
 
Simpel,  niet  meer  dan  5  regels !! 

 
    
  
 



Kostprijs-model 
 
Simpel,  niet  meer  dan  5  regels: 
 
 
 Grond-  en  hulpstoffen 
 Utilities 
 Afvalwater 
 Arbeid 
 Afschrijving  etc 

 
  

  
  
 



Kostprijs-model 
 
Invullen  met  bekende data  of  via  model.  
Model  geeft  formule  of  lijstje: 
 
 Grond-  en  hulpstoffen lijstje 
 Utilities     lijstje 
 Afvalwater    lijstje 
 Arbeid     formule 
 Afschrijving  etc   formule 

 
  

  
  
 



Kostprijs-model 
 
Voorbeelden 
  Lijstje,  utilities: excellent Fl  2 / BOU 
     intermediate    4 
      high     10 
  Investering: 
          (volume/2214)0,666 x I x 300  mio FL 

  
  
 









Kostprijs 
projectie 
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