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TENTAMENOPGAVE “OPSTELLEN VAN EEN OCTROOIAANVRAAG” (A) CHEMIE 2018 

 

Beste Octrooigemachtigde, 

 

Ons bedrijf ontwerpt werkwijzen en de bijbehorende installaties voor het reinigen van 

gasstromen, waarbij we gebruik maken van micro-organismen. Deze werkwijzen en 5 

installaties implementeren we vervolgens bij diverse klanten. 

 

Vele  jaren geleden hebben wij een werkwijze ontwikkeld om H2S uit een gasstroom te 

verwijderen in een gaswasser (een zogenaamde scrubber) door de gasstroom in aanraking 

te brengen met een waterige oplossing waarin H2S oplost (de “wasvloeistof”). Vervolgens 10 

wordt de gebruikte wasvloeistof, waarin het H2S is opgelost, behandeld met zuurstof (O2) in 

aanwezigheid van sulfide oxiderende autotrofe bacteriën, waarbij H2S wordt omgezet in 

elementair zwavel (S).  

De aldus behandelde wasvloeistof kan  vervolgens worden gescheiden van het  elementair 

zwavel, waarna de wasvloeistof weer kan worden teruggevoerd naar de gaswasser om H2S 15 

uit de gasstroom te verwijderen. 

Voor een dergelijke behandeling zijn sulfide oxiderende  bacteriën van de genus Thiobacillus 

en Thiomicrospira geschikt. Deze zijn algemeen bekend en in de handel verkrijgbaar. Ook 

het gebruik ervan in processen voor het verwijderen van een sulfide is bekend, zie 

bijvoorbeeld NL8801009.   20 

Deze technologie van ons is in de afgelopen 20 jaar met veel succes verkocht en 

geïmplementeerd bij diverse klanten.  

 

Toch zijn er nadelen aan deze werkwijze. Voor de efficiënte verwijdering van H2S dient de 

wasvloeistof alkalisch te zijn, en bij voorkeur een pH te hebben hoger dan 9,0, bij grote 25 

voorkeur tussen 10,0-12,0. H2S lost immers beter op in een wasvloeistof naarmate de pH 

hoger is.  

 

De bekende sulfide oxiderende bacteriën hebben geen of nauwelijks sulfide oxiderende 

activiteit bij een pH van meer dan 9,0. Daarom wordt in de bekende werkwijze voor een 30 

compromis gekozen: er wordt een wasvloeistof gebruikt met een pH van 7,5-9,0, bij voorkeur 

van 8,0-8,8. In dit pH-bereik hebben de bekende en gebruikelijk toegepaste sulfide 

oxiderende  bacteriën een optimale  sulfide oxiderende activiteit, terwijl de pH voldoende 

hoog is om H2S uit het gas te verwijderen, mits een voldoende grote wasvloeistofstroom 

wordt gebruikt om het H2S effectief te absorberen. Een ander nadeel is dat andere sulfiden, 35 
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zoals een andere veel voorkomende onzuiverheid, namelijk carbonylsulfide (COS), niet 

verwijderd worden met de werkwijze die onze klanten momenteel gebruiken.  

 

Afgelopen winter kwam ik tijdens een avontuurlijke studiereis door de Egyptische woestijn op 

een idee. Uitkijkend over Wadi Natrun, een woestijngebied met tientallen zoutmeren, viel me 5 

op dat deze sterk alkalische meren (pH ongeveer 11) rijk waren in mineralen, inclusief 

diverse zwavelverbindingen. Dergelijke sterk-alkalische meren worden ook wel natronmeren 

genoemd, “soda lakes”.  

 

Ik realiseerde me dat de condities in deze meren relatief gunstig zouden zijn voor de 10 

ontwikkeling van chemotrofe en fototrofe sulfide oxiderende bacteriën;  en als deze er 

inderdaad in zouden leven, dan zouden ze actief moeten zijn bij een pH die we zouden willen 

gebruiken voor een verbeterde wasvloeistof. 

 

Ik heb van een twaalftal van deze alkalische natronmeren monsters  genomen en die – terug 15 

in Nederland – onderzocht op de aanwezigheid van bacteriën die bij een pH van 9,0 of hoger 

sulfide-oxiderende activiteit hebben. Ik heb daarbij op zich bekende microbiële verrijkings- en 

zuiveringstechnieken toegepast. Ik vond in  elk van de monsters bacteriestammen  die alle 

een maximum sulfide oxiderende activiteit in het pH bereik van tussen 9,0-10,4 hadden, en 

alle in een breed alkalisch bereik kunnen worden toegepast.  20 

 

Deze natuurlijke bacteriën, verkrijgbaar uit alkalische natronmeren, die in staat zijn sulfide te 

oxideren bij een pH van 9,0 of meer, zijn gram-negatieve, autotrofe bacteriën. Aangezien ze 

in de natuur voorkomen, zullen ze wel niet te octrooieren zijn, al heb ik  in de literatuur niets 

teruggevonden over dergelijke bacteriën die een maximum sulfide oxiderende activiteit bij 25 

een pH van 9,0 of meer hebben.  

 

Ik heb intussen al een viertal geschikte stammen weten te identificeren. Ik geef de 

karakteristieken hieronder weer.  

 30 

Uit intern onderzoek (16S RNA analyse, een standaardtechniek) is gebleken dat de eerste 

stam (SOB-I) tot de subgroep van gamma-proteo-bacteriën behoort. Deze bacterie ziet er uit 

als een vibrion (staafvormig met een flagellum). Het vormt ronde regelmatige convexe 

koloniën die na verloop van tijd witgelig worden van neergeslagen zwavel. De bacterie kan 

gevormde zwaveldeeltjes intracellulair accumuleren. 35 

Het genus voor deze stam heb ik Thialkalkovibrio gedoopt. Het heeft goede sulfide 

oxiderende activiteit in het bereik van pH 8,0-11,0 en een maximum sulfide oxiderende 
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activiteit bij pH 9,0. Ik heb op 1 september 2018 een monster gedeponeerd bij het Centraal 

Bureau voor Schimmelcultures, met nummer LMD 96.55, waar het verkrijgbaar is onder de 

voorwaarden van het Verdrag van Boedapest (inzake de internationale erkenning van het 

depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening). 

 5 

De tweede stam (SOB-II) is een gram-negatief staafje. Het vormt regelmatige ronde convexe 

koloniën die rozig kunnen kleuren. Uit intern onderzoek (16S RNA analyse) is gebleken dat 

SOB-II tot de subgroep van beta-proteobacteriën behoort. Het kan gevormde zwaveldeeltjes 

intracellulair accumuleren. 

Het genus voor deze stam heb ik Thialkalkobacter gedoopt.  Het heeft goede sulfide 10 

oxiderende activiteit in het bereik van pH 8,5-11,0, met een maximumactiviteit bij pH  9,5. Ik 

heb op 1 september 2018 een monster gedeponeerd bij het Centraal Bureau voor 

Schimmelcultures, met nummer LMD 96.56, waar het verkrijgbaar is onder de voorwaarden 

van het Verdrag van Boedapest. 

 15 

Ook de derde stam (SOB-III) is een gram-negatief staafje. Het vormt regelmatige ronde 

convexe koloniën die wit kunnen kleuren. Uit intern onderzoek (16S RNA analyse)  is 

gebleken dat SOB-III ook tot de subgroep van beta-proteobacteriën behoort.  

Het genus voor deze stam heb ik Thiolkalkosaliens gedoopt.  Het heeft goede sulfide 

oxiderende activiteit in het bereik van pH 9,0-12,0, met een maximumactiviteit bij  pH 10,1. Ik 20 

heb op 1 september 2018 een monster gedeponeerd bij het Centraal Bureau voor 

Schimmelcultures, met nummer LMD 96.57, waar het verkrijgbaar is onder de voorwaarden 

van het Verdrag van Boedapest. 

 

Ook de vierde stam (SOB-IV) is een gram-negatief staafje. Het vormt regelmatige ronde 25 

convexe koloniën die wit-geel kunnen kleuren. Uit intern onderzoek (16S RNA analyse) is 

gebleken dat SOB-IV weer tot de subgroep van gamma-proteobacterien behoort. Het kan 

gevormde zwaveldeeltjes intracellulair accumuleren. Hoewel alle gevonden stammen ook 

COS oxiderende activiteit hadden, was de vierde stam hiervoor het meest geschikt. 

Het genus voor deze stam heb ik Thiolkalkonatrun  gedoopt.  Het heeft goede sulfide 30 

oxiderende activiteit in het bereik van pH 9,0-12,0, met een maximumactiviteit bij pH  10,4. Ik 

heb op 1 september 2018 een monster gedeponeerd bij het Centraal Bureau voor 

Schimmelcultures, met nummer LMD 96.58, waar het verkrijgbaar is onder de voorwaarden 

van het Verdrag van Boedapest. 

 35 

We hebben vervolgens de bacteriën afzonderlijk gebruikt bij diverse pH’s. We vonden dat de 

alkalische wasvloeistof effectief te ontdoen was van sulfiden, ook als de pH in het bereik van 
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9,0-12,0 lag. Bijzonder goede resultaten werden behaald bij een pH van 9,5-10,5, met 

enerzijds goede absorptie van het sulfide vanuit de gasfase naar het waswater, zodat minder 

wasvloeistof nodig dan in bekende biologische processen voor de verwijdering van 

zwavelverbindingen; en aan de andere kant een goede biologische sulfideoxidatie activiteit 

zodat het geabsorbeerde sulfide goed te verwijderen valt in de aerobe bioreactor.  5 

 

In de volgende figuren staan een aantal  resultaten met betrekking tot de H2S oxiderende 

activiteit en de COS oxiderende activiteit van zes verschillende bacteriestammen 

(temperatuur 25°C).   

 10 

 

 
Figuur 1 SOB-I 
 

 
Figuur 2 SOB II 
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Figuur 3 SOB III 
 

 
Figuur 4 SOB IV 
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Figuur 5 Thiobacillus 
 

 
Figuur 6 Thiomicrospora 
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In een voorkeursuitvoeringsvorm wordt het gas gezuiverd onder druk, waardoor de 

benodigde hoeveelheid wasvloeistof ook verminderd kan worden en er minder energie 

benodigd is. 

 5 

De aerobe microbiële behandeling van de sulfide-bevattende wasvloeistof wordt liefst 

uitgevoerd met een beperkte hoeveelheid zuurstof, omdat zo de hoeveelheid gevormde 

elementair zwavel maximaal is, in het bijzonder in een hoeveelheid van 0,5-0,8 mol O2 per 

mol sulfide. 

 10 

Hier vindt u ook een schets van een apparaat waarin we het nieuwe proces hebben 

uitgevoerd.  

 

 
Figuur 7: schets van een geschikt apparaat. 15 
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Figuur 7 toont het volgende: Gaswasser 1 is voorzien van een inlaatleiding 2 voor het te 

behandelen gas en een uitlaatleiding 3 voor gewassen gas. De gaswasser 1 bevat 

gewoonlijk een toevoer 4 (zoals een gebruikelijke sproeikop) voor wasvloeistof, die wordt 

gevoed door een wasvloeistoftoevoerleiding (recycleleiding 5), en een contactzone 6, die 5 

intensief contact tussen gas en vloeistof garandeert. In het gas aanwezige sulfiden, zoals 

H2S, COS, dialkylsulfiden en dialkyldisulfiden, worden in de gaswasser 1 door de alkalische 

wasvloeistof geabsorbeerd. Leiding 7 voedt de gebruikte wasvloeistof naar de aerobe reactor 

8, die wordt voorzien van lucht via inlaat 9. In aerobe reactor 8 wordt het sulfide geoxideerd 

tot elementair zwavel door de sulfide oxiderende bacteriën. Er is een luchtuitlaat 10. De 10 

bacteriën bevinden zich in de gebruikte aerobe reactor 8, op gebruikelijke wijze 

geïmmobiliseerd op een dragermateriaal.  

De uitstromende vloeistof uit de reactor wordt via leiding 11 naar zwavelscheider 12 geleid. 

Dergelijke scheiders zijn algemeen bekend. De zwavel wordt afgevoerd via afvoer 13 en de 

overblijvende vloeistoffase kan worden teruggeleid naar de wasser 1 via terugvoerleiding 14.  15 

De gebruikte apparatuur (zoals die bij klanten is geïnstalleerd voor het proces dat gebruikt 

maakt van Thiobacillus of Thiomicrospira bacteriën bij een pH van ongeveer 8,5) heeft 

gewoonlijk een ‘short-cut’ lijn 21. Deze is echter van geen belang voor het nieuwe proces.  

 

Ik verzoek u een octrooiaanvrage op te stellen om bovengenoemde uitvinding zo goed 20 

mogelijk te beschermen. Ik heb hierboven al aangegeven wat zoal bekend is. De conclusies 

moeten natuurlijk nieuw en inventief zijn, maar daar bent u beter in thuis dan ik.  

 

 

EINDE OPDRACHT  25 
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