
Dankzij de installatie van negen nieuwe krachtige 
separatoren bij GlaxoSmithKline, hebben ze in zijn ‘centre 
of excellence’ fabriek in Dartford (nabij Londen), hun 
procesefficiëntie sterk kunnen verbeteren bij de productie van 
farmaceutische poeders. Samen met het Vibrasonic® 2000 
anti-verstoppingssysteem, werden de toestellen geleverd 
door Russell Finex Ltd. uit Feltham in Middlesex (VK).

De separatoren worden gebruikt door de International Actives 
Supply-afdeling van GlaxoSmithKline voor de productie van 
therapeutische bulkactieve geneesmiddelen die over de hele 
wereld worden geëxporteerd. Deze worden gebruikt voor de 
behandeling van aids, de ziekte van Parkinson, migraine en 
diverse soorten acute pijn.

Veel van de farmaceutische poeders die in de fabriek worden 
geproduceerd, zijn moeilijk efficiënt te screenen vanwege 
verstopping van het gaas, omdat ze een lage dichtheid 
hebben, en omdat ze statisch worden. In de plaats van 
dus door de separator te gaan, zweven ze boven het gaas, 
waardoor de productie wordt vertraagd en minder efficiënt is.

Het verminderen van operationele kosten

Het nieuwe Vibrasonic® anti-verstoppingssysteem lost deze 
problemen op, waardoor de productiviteit verbetert, de 
kosten worden gedrukt en aan de HACCP- en due diligence-
vereisten wordt voldaan. De separatoren worden gebruikt in 
de laatste fase van het primaire productieproces, waarbij de 
farmaceutische poeders worden gescreend voor de vereiste 
grootte, en voordat ze naar de tweede productiefase gaan: 
het omzetten van de poeders in tabletten of een vloeibare 
suspensie.

De verbeterde efficiëntie van het scherm van de Vibrasonic® 

2000 is het gevolg van een akoestisch ontwikkelde transducer, 
sonde genaamd, die een ultrasone frequentie direct op 
het gaas aanbrengt. Dit breekt de oppervlaktespanning en 
elimineert zo verstoppingen en statische energie waardoor 
de doorvoer toeneemt, de uitvaltijd wordt verkort en de 
nauwkeurigheid van het sorteerproces wordt verbeterd.

Verhoogde productiviteit

De Vibrasonic® 2000 geeft daarnaast meer controle 
over de gaas- en poederinstellingen om de doorvoer 
van statische poeders verder te verhogen. De sterkte en 
duur van de ultrasone activiteit kan worden afgestemd 
op de specifieke batch. GlaxoSmithKline gebruikt de puls 
-de ultrasone frequentie- en schakelt deze op vooraf 
ingestelde intervallen in om het poeder door het scherm 
te laten vallen in plaats van erboven te laten zweven voor 
een consistent hoge doorvoer.

Verhoogde productiviteit

Lagere operationele kosten

Verbeterde productkwaliteit

GlaxoSmithKline verhoogt de procesefficiëntie
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Er zijn op deze manier aanzienlijke kostenbesparingen 
te behalen. De schermen gaan veel langer mee omdat 
ze niet hoeven te worden gedemonteerd voor reiniging 
of onderhoud, en omdat de benodigde input van de 
operator tijdens elke productie minimaal is, worden ook de 
arbeidsvereisten verminderd.

Een productieleider bij GlaxoSmithKline: “Het nieuwe 
Vibrasonic®-systeem werkt buitengewoon goed. Het heeft 
ons productiviteitsniveau verhoogd en is een enorme 
verbetering ten opzichte van het werken met onze oudere 
machines. Het geeft ons veel meer controle. We kunnen 
het Vibrasonic®-systeem afstemmen op de producten die 
we maken.”

Goedgekeurd door de FDA

Russell Finex kan documentatiepakketten leveren ter 
validatie, waaronder IQ’s en OQ’s. Deze pakketten, de meest 
uitgebreide die beschikbaar zijn in de branche, helpen 
farmaceutische bedrijven bij het verkrijgen van goedkeuring 
van de FDA voor hun processen en productiefaciliteiten, en 
zijn in overeenstemming met de GMP-vereisten. De klant 
bespaart op deze manier tijd en middelen nodig voor het 
valideren van de apparatuur.
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