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1. INLEIDING 

Traditioneel gebeurt de productie van geneesmiddelen in de farmaceutische 

industrie door middel van batchprocessen. Dit in tegenstelling tot de voedingsindustrie, de 

petrochemische en de chemische sector waar continue productie reeds ingeburgerd is 

(Leuenberger et al., 2001). De farmaceutische industrie houdt vast aan batchproductie, 

omdat met de bestaande, gekende machines en processen een veilig product kan 

geproduceerd worden, dat voldoet aan specifieke kwaliteitseisen. Nochtans heeft ook de 

continue productie van geneesmiddelen verschillende voordelen. Ten eerste is opschaling 

niet nodig. Dit leidt tot een reductie van de kosten en de marktintroductietijd. Daarnaast 

kunnen door continue productie op een eenvoudige manier grotere batchen geproduceerd 

worden door het proces gewoon langer te laten doorgaan. Continue productie laat dus toe 

om ‘just-in-time’ te produceren waardoor producten niet lang worden gestockeerd in 

magazijnen. Door het toepassen van continue productie kan een automatische productie 

opgestart worden (zogenaamde ‘lights out production’), wat leidt tot een verdere daling van 

de kosten doordat minder personeel vereist is door de automatische transfer van producten 

naar de volgende productiestap  (Keleb et al., 2004; Leuenberger et al., 2001; Vervaet en 

Remon, 2005).  

Eén van de belangrijkste redenen voor de terughoudendheid van de farmaceutische 

industrie om de overstap van batchproductie naar continue productie te maken, is het feit 

dat het onzeker is of deze verandering zal worden goedgekeurd door de regelgevende 

autoriteiten. De kwaliteit en de veiligheid van een geneesmiddel moet immers steeds 

gegarandeerd blijven. De kwaliteitscontrole van batchprocessen wordt momenteel 

verzekerd door off-line analyses. Deze kunnen niet toegepast worden bij continue systemen 

gezien ze de voordelen van continue productie teniet doen. Daarom is het invoeren van 

technieken die real-time monitoring van kritische procesparameters tijdens continue 

productie en in-line analyse van de materialen toelaten vereist om de kwaliteit van de 

producten te kunnen controleren en garanderen.  
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1.1 GRANULATIEPROCESSEN 

De meest voorkomende vaste geneesmiddelenvorm is de tablet en het 

granulatieproces is één van de belangrijkste stappen bij de productie van deze 

toedieningsvorm. Granulatie wordt gedefinieerd als het agglomereren van kleine deeltjes tot 

grotere, permanente aggregaten met een afmeting tussen 0,1 en 2 mm waarbij de kleinere 

deeltjes nog afzonderlijk zichtbaar zijn. Het gebruik van granulaten voor de productie van 

vaste geneesmiddelenvormen heeft verschillende redenen: verbetering van de vloei-

eigenschappen van het poeder, tegengaan van ontmenging, minder stofvorming - wat 

voornamelijk van belang is bij toxische producten - en een lager bulkvolume, wat transport 

en opslag vereenvoudigt  (Kristensen en Schaefer, 1987). 

Men onderscheidt twee granulatietechnieken: droge granulatie en vochtige 

granulatie. Droge granulatie is gebaseerd op de compressie van poeders die nadien worden 

opgebroken tot kleinere deeltjes. Deze techniek wordt toegepast voor vocht- en 

warmtegevoelige geneesmiddelen. Bij vochtige granulatie wordt gebruik gemaakt van een 

granulatievloeistof en een binder: ofwel wordt het poeder gemengd met een vloeistoffase 

waaraan een binder is toegevoegd, ofwel wordt het poeder vooraf gemengd met een binder, 

waarna een vloeistoffase wordt toegevoegd. De twee belangrijkste mechanismen die de 

groei van granulaten gedurende vochtige granulatie beschrijven zijn (a) nucleatie van 

partikels, waarbij de vorming van agglomeraten voornamelijk gebaseerd is op de vorming 

van mobiele vloeistofbruggen tussen deeltjes, en (b) coalescentie van agglomeraten, waarbij 

op het moment van botsing tussen twee deeltjes op het punt van de botsing een 

bindingssterkte ontstaat die groot genoeg is om de scheidingskrachten ten gevolge van 

massa en snelheid van de deeltjes te overwinnen. Het agglomeratieproces wordt in geval 

van vochtige granulatie gevolgd door een droogproces.  (Kristensen en Schaefer, 1987). 

Vervaet en Remon (2005) hebben een overzicht gegeven van verschillende 

technieken voor continue granulatie. Eén mogelijkheid voor continue granulatie is het 

gebruik van een continue wervelbedgranulator.  Deze techniek wordt in de farmaceutische 

industrie nauwelijks aangewend. Gedurende de ontwikkelingsfase wordt immers meestal 

gebruik gemaakt van kleine hoeveelheden geneesmiddel terwijl continue 

wervelbedgranulatie enkel kan toegepast worden voor het verwerken van grote 



3 

 

hoeveelheden poeder. De continue productie van granulaten kan ook gebeuren met behulp 

van een sproeidroger met geïntegreerd wervelbed. Een quasi-continue lijn (Glatt Multicell®) 

voor de productie van granulaten werd beschreven door Leuenberger et al. (2001) en Betz et 

al. (2003). De techniek is gebaseerd op de productie van kleine batchen in een high shear 

mixer die verbonden is met een continue multicel wervelbeddroger. Het gebruik in de 

farmaceutische industrie van twin-screw extrusie voor vochtige granulatie werd voor het 

eerst beschreven door Gamlen en Eardley (1986) en Lindberg et al. (1987). Bij twin screw 

granulatie wordt het poeder continu getransporteerd, gemengd en geagglomereerd door 

gebruik te maken van twee roterende schroeven. De energie nodig voor agglomeratie is 

afkomstig van schuifkrachten en van densificatie. 

Twin screw granulatie werd reeds uitvoerig beschreven in de literatuur. De invloed 

van procesparameters en formulatieparameters op de eigenschappen van granulaten werd 

onderzocht (Keleb et al., 2002; Dhenge et al., 2010).  De invloed van de schroefconfiguratie 

op de kwaliteit van de granules en de tableteigenschappen werd beschreven door Van 

Melkebeke et al. (2008). Daarnaast werd ook reeds de invloed van verschillende types 

schroefelementen onderzocht (Djuric en Kleinebudde, 2008). Uit onderzoek van Djuric et al. 

(2009)  blijkt dat het type twin screw extruder een belangrijke invloed kan hebben op de 

eigenschappen van de granulaten.  

Recent werd door Collette (GEA Pharma Systems, Wommelgem, België) de 

ConsiGma
TM

 continue productielijn ontwikkeld. Dit systeem is een continu high-shear 

granulatie- en droogsysteem dat verbonden kan worden met een tabletteermachine 

waardoor een volledige proceslijn - van poeder tot tablet - onstaat. 

Het productiesysteem bestaat uit drie delen (Figuur 1.1): de granulatoreenheid, de 

wervelbeddroger en de ontladingseenheid.  

De productie van natte granulaten in de granulatoreenheid (1) is gebaseerd op twin screw 

granulatie. De voeding van de productielijn met de reeds vooraf gemengde uitgangspoeders 

gebeurt via een voeder (2) die manueel gevuld wordt. Toevoeging van het poeder gebeurt 

via een roterend element dat het poeder opbreekt in het eerste segment van de 

schroefkamer. De additie van granulatievloeistof (3), vanuit een recipiënt dat eveneens 

manueel moet bijgevuld worden, gebeurt met behulp van een peristaltische pomp. De 
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toevoeging van poeder en van granulatievloeistof wordt gecontroleerd door het meten van 

de gewichtsverandering van respectievelijk de voeder en het recipiënt met 

granulatievloeistof.  

Na productie worden de natte granulaten continu overgebracht naar een wervelbeddroger 

(4) bestaande uit zes compartimenten die achtereenvolgens gevuld worden, wat de 

continuïteit van het proces toelaat. De luchtstroom, de temperatuur van de inkomende lucht 

en de relatieve vochtigheidsgraad ervan kunnen ingesteld en gecontroleerd worden.  

Vanuit de wervelbeddroger worden de granulaten overgebracht naar de ontladingseenheid 

(5) waar de granulaten worden opgevangen. Ter hoogte van deze eenheid kan een zeef 

toegevoegd worden om de deeltjesgrootte aan te passen. Een in-line mengeenheid laat 

vervolgens toe de externe fase aan de granulaten toe te voegen. Aan dit systeem voor de 

continue productie van granulaten kan een roterende tabletpers worden vastgekoppeld, 

waardoor een continue productielijn voor de vervaardiging van tabletten ontstaat.  

 

 

FIG. 1.1: CONSIGMA
TM 

CONTINU GRANULATIESYSTEEM. (1) GRANULATOREENHEID, (2) VOEDER, (3) 

TOEVOEGING GRANULATIEVLOEISTOF, (4) WERVELBEDDROGER, (5) ONTLADINGSEENHEID 

   

1 

2 

3 
4 

5 
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1.2 CONTINUE PRODUCTIE 

Twee vereisten voor farmaceutische productieprocessen zijn kwaliteit en veiligheid. 

Kwaliteitscontrole gebeurt bij batchprocessen via het systeem van Quality by Testing (QbT). 

De kwaliteit van het eindproduct wordt in dit systeem gegarandeerd door controle van de 

grondstoffen (geneesmiddel en excipiënten), een strikt vastgelegd productieproces, off-line 

testen tijdens de productie en testen op het eindproduct (Yu, 2007). 

In de continue productie is het concept van Quality by Design (QbD) van belang. In de 

ICH Q8 richtlijn (FDA, 2009) wordt gesteld dat ‘quality cannot be tested into products; i.e. 

quality should be built in by design’ (FDA, 2009): kwaliteit mag niet getest worden in het 

eindproduct, het moet ingebouwd worden in het proces. De kwaliteit van het eindproduct 

wordt hierbij verzekerd door kennis over  de kritische formulatie- en procesparameters en 

inzicht in het volledige productieproces waardoor het proces kan gecontroleerd worden en 

de productspecificaties kunnen bereikt worden. Inzicht in het proces kan bekomen worden 

door gebruik te maken van Design of Experiments (DoE) en Proces Analytische Technologie 

(PAT).  

1.2.1 Design of Experiments 

DoE heeft als doel ervoor te zorgen dat een minimaal aantal experimenten leidt tot 

een maximale hoeveelheid relevante informatie. Traditioneel gebeurt de optimalisatie van 

een proces via het aanpassen van één factor per experiment (COST strategie) en dit tot er 

geen verbetering van het proces meer is. Het één voor één testen van de verschillende 

condities vergt echter veel tijd en het verbruik van grote hoeveelheden grondstoffen en leidt 

tot hoge kosten. Bovendien werd aangetoond dat deze methode niet noodzakelijk 

informatie verschaft over de optimale condities en kunnen geen interacties tussen de 

variabelen ontdekt worden. 

In geval verschillende factoren worden onderzocht en wanneer interacties 

voorkomen tussen de verschillende factoren, wordt gebruik gemaakt van experimenteel 

design (DoE). Volledige en fractionele experimentele designs laten toe een groot aantal 

variabelen te onderzoeken door een minimum aantal experimenten uit te voeren, wat leidt 

tot een reductie van kosten en tijd. Uit analyse van de resultaten van het DoE kunnen de 
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optimale condities opgemaakt worden en significant belangrijke procesparameters voor een 

bepaald proces geïdentificeerd worden. (Naelepaa et al., 2010) 

Een eerste doel van DoE is screening, waarbij verschillende factoren worden 

onderzocht die potentieel een significant effect hebben op de procesresponsen. De 

belangrijkste factoren worden dan onderzocht tijdens de optimalisatiefase waarbij de 

optimale condities voor het proces worden bepaald. Tenslotte kan DoE gebruikt worden 

voor het testen van de robuustheid van het proces. (Eriksson et al., 2008) 

1.2.2 Proces Analytische Technologie (PAT) 

De PAT-richtlijn werd opgesteld door de FDA (Food and Drug Administration) met als 

doel het ondersteunen van innovatie  en efficiëntie in de farmaceutische industrie. 

Traditioneel gebeurt de farmaceutische productie via batchprocessen waarbij de kwaliteit 

wordt geëvalueerd door het uitvoeren van tijdrovende off-line laboratoriumtesten op 

willekeurig geselecteerde stalen. PAT is een nieuwe benadering die kan gebruikt worden om 

de ontwikkeling, productie en kwaliteitscontrole van farmaceutische vormen te verbeteren. 

De FDA definieert PAT als ‘a system for designing, analyzing, and controlling manufacturing 

through timely measurements (i.e., during processing) of critical quality and performance 

attributes of raw and in-process materials and processes, with the goal of ensuring final 

product quality’ (FDA, 2004). Men onderscheidt drie verschillende PAT-metingen: bij at-line 

metingen wordt het staal weggenomen uit het proces en in de nabijheid ervan geanalyseerd, 

bij on-line metingen wordt het staal uit het proces geleid, geanalyseerd en kan het naar het 

proces worden teruggeleid. Bij in-line metingen tenslotte, wordt het staal tijdens het proces 

zelf geanalyseerd. Dankzij PAT-metingen kan real-time informatie worden bekomen die 

toelaat het proces in de gewenste richting te sturen door gebruik te maken van feed-forward 

en feedback controle. Dit verzekert de vervaardiging van producten met de vereiste kwaliteit 

(FDA, 2004). 

Voordelen van de implementatie van PAT-technieken zijn een vermindering van het 

aantal te verwerpen batches, mogelijkheid tot real-time vrijgave, vermindering van 

menselijke fouten door automatisatie van processen en mogelijkheid tot continue productie 

waardoor de efficiëntie van het proces verhoogt (FDA, 2004; Räsänen en Sandler, 2007).   
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1.3 PAT-TECHNIEKEN 

Twee frequent gebruikte technieken voor het bekomen van real-time informatie over 

een proces zijn NIR (Near Infrared) en Ramanspectroscopie. Voordelen van beide technieken 

zijn de snelheid, de relatief lage kost, het feit dat geen staalvoorbereiding nodig is en het feit 

dat de methodes niet-destructief zijn, wat toelaat het staal na meting verder te gebruiken. 

1.3.1 NIR spectroscopie 

1.3.1.1 Basisprincipes NIR spectroscopie 

Het NIR-gebied van het elektromagnetisch spectrum, dat ontdekt werd door Herschel 

in de 19
e
 eeuw, omhelst het gebied van 780 tot 2500 nm. Dit is het gebied tussen zichtbaar 

licht en infrarood licht.  Enkel vibraties die een verandering in dipoolmoment veroorzaken 

leiden tot absorptie in het infraroodgebied. Absorptie in de NIR-range is het gevolg van 

boventonen en combinaties van fundamentale vibraties uit de infraroodregio van -OH, -CH,  

-SH en -NH functionele groepen (Reich, 2005; Roggo et al., 2007).  

Bij NIR spectroscopie wordt het staal belicht met elektromagnetische straling uit de 

NIR-range van het elektromagnetisch spectrum. Een deel van dat licht wordt door de 

moleculen geabsorbeerd waardoor ze in een hogere vibrationele toestand terecht komen. 

Absorptie van NIR-straling treedt enkel op wanneer er een dipoolmoment is of wanneer de 

geïnduceerde trilling een verandering in dipoolmoment of in de grootte van het 

dipoolmoment teweegbrengt. Moleculen bestaande uit twee atomen moeten dus een 

permanente dipool bezitten om NIR-straling te kunnen absorberen, terwijl voor moleculen 

bestaande uit meerdere atomen de dipool kan geïnduceerd worden door vibratie. R-H, O-H, 

S-H, N-H en C-H absorberen NIR-straling door het voorkomen van een dipool. (De Beer et al., 

2011) 

De chemische samenstelling, maar ook de fysische eigenschappen van het staal 

beïnvloeden het NIR-spectrum. Het gereflecteerde licht wordt immers beïnvloed door de 

textuur van het oppervlak van het deeltje, door de deeltjesgrootte en door de densiteit 

(Rantanen et al., 2000). Verandering in deeltjesgrootte wordt in de NIR-spectra 

gedetecteerd als een shift in de baseline van de spectra (Rantanen et al., 2005) en dit 

voornamelijk in de range van 1000 tot 1400 nm. De shift is het gevolg van het feit dat bij 
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deeltjes met grotere afmeting de lichtverstrooiing afneemt en het licht dieper doordringt, 

waardoor de absorptie toeneemt. In de literatuur worden verschillende modellen 

beschreven voor het bepalen van de deeltjesgrootte op basis van NIR-spectra tijdens 

granulatie en het daaropvolgende drogen. Een overzicht hiervan staat weergeven in Tabel 

1.1.  

 

 

 

  

FIG. 1.2a: GROOTTE VAN DE GRANULATEN IN FUNCTIE 

VAN DE TIJD (BEPALING VIA ZEEFANALYSE) 
FIG. 1.2b: NIR-ABSORPTIE BIJ 2282nm IN FUNCTIE 

VAN DE TIJD 
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TABEL 1.1 (vervolg): TOEPASSINGEN VAN NIR SPECTROSCOPIE VOOR HET BEPALEN VAN DE DEELTJESGROOTTE  

Toepassing Techniek Dynamisch/ 

Statisch 

Pre-processing Range Model Referentie 

In-line monitoring fluid bed 

granulatie 

NIR Dynamisch  2282 nm Uitzetten van de absorptie bij een 

bepaalde golflengte ten opzichte van 

de tijd leidt tot een profiel dat 

vergelijkbaar is met het profiel dat 

bekomen wordt door de 

deeltjesgrootte uit te zetten ten 

opzichte van de tijd (Figuur 1.2) 

Referentie: zeefanalyse 

Frake et al., 1997 

On-line monitoring vochtige 

granulatie 

NIR Dynamisch 

 

1) PCA: SNV-correctie 

en  en 1ste en 2e 

afgeleide  

2) PLS: geen pre-

processing 

1000-

2500 nm 

1) PCA 

2) PLS 

 3 modellen: <125µm, 125-1000µm, 

>1000µm  

RMSEP: 1,4 -7,8% 

Referentie: zeefanalyse 

Alcala et al., 2010 

In-line monitoring high-

shear vochtige granulatie 

NIR Dynamisch 

 

1) Normalisatie 

 

 

2) Centering 

 

3) Centering 

1) 1460 

nm 

 

2) 1000-

2200 nm  

3) 1000- 

2200 nm 

1) Univariate analyse: correlatie (R²) 

tussen absorptie bij 1460 nm en 

deeltjesgrootte  

2) PLS 

 

3) N-way PLS 

 

Referentie: zeefanalyse 

Luukkonen et al., 

2008 
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TABEL 1.1: TOEPASSINGEN VAN NIR SPECTROSCOPIE VOOR HET BEPALEN VAN DE DEELTJESGROOTTE (vervolg) 

 

Toepassing Techniek Dynamisch/ 

Statisch 

Pre-processing Range Model Referentie 

In-line monitoring fluid bed 

drogen 

NIR Statisch Geen pre-processing 1100- 

1900 nm 

1) PCA: PC1 beschrijft 96% van de 

variatie, namelijk die variatie die te 

wijten is aan een verschil in 

deeltjesgrootte 

2) PLS: SEC=59,6; SECV=70,4 

Referentie: laserdiffractie 

Nieuwmeyer et 

al., 2007 

Monitoring high shear 

granulatie 

NIR Statisch  1000- 

2500 nm 

1) PCA: PC1 beschrijft de variatie die 

te wijten is aan een verschil in 

deeltjesgrootte 

2) PLS 

 Referentie: zeefanalyse 

Otsuka, 2006 

Bepaling deeltjesgrootte na 

granulatie 

NIR Statisch 1ste afgeleide 1100-

2500 nm 

PLS 

Referentie: zeefanalyse 

Blanco et al., 

2010 

 



11 

 

1.3.1.2 Toepassingen van NIR spectroscopie 

De productie van vaste geneesmiddelvormen omvat verschillende stappen: 

identificatie van actieve stoffen en excipiënten voor het proces, mengen, granulatie, drogen, 

tabletteren en coaten. In deze opeenvolgende stappen kan NIR spectroscopie toegepast 

worden als techniek voor de analyse van welbepaalde kritische procesparameters.  

Polymorfen zijn verschillende kristallijne vormen van eenzelfde stof. Deze 

verschillende vormen hebben andere fysicochemische eigenschappen (oplosbaarheid, 

oplossnelheid, smeltpunt, stabiliteit)  waardoor screening van polymorfen van belang is. Uit 

onderzoek waarbij het gebruik van NIR spectroscopie en XRPD voor het screenen naar 

polymorfen werd vergeleken, blijkt dat NIR spectroscopie omwille van zijn snelheid een 

uiterst geschikte methode is  (Aaltonen et al., 2003).  

Daarnaast kan NIR spectroscopie gebruikt worden voor het detecteren van water en 

het monitoren van droogprocessen omwille van de aanwezigheid van sterke 

absorptiebanden van water bij 1450 en 1940 nm en die het gevolg zijn van respectievelijk de 

eerste boventoon van OH rekvibraties en een combinatie van OH rek- en buigvibraties. De 

toestand van water gedurende vochtige granulatie kan op deze manier gedetecteerd 

worden met NIR spectroscopie (Jørgensen et al., 2002; Räsänen et al., 2001). Räsänen et al. 

(2003) toonden door onderzoek van verschillende stoffen aan dat NIR spectroscopie kan 

gebruikt worden voor het volgen van de dehydratatie in een wervelbeddroger. 

Ook op andere niveaus van het productieproces van vaste geneesmiddelenvormen 

kent NIR spectroscopie toepassingen. Sulub et al. (2009)  ontwikkelden een methode voor de 

on-line bepaling van de homogeniteit van een mengsel van geneesmiddel met verschillende 

excipiëntia. Er werd aangetoond dat met behulp van NIR spectroscopie ook de hardheid van 

tabletten kan bepaald worden (Blanco et al., 2006). NIR spectroscopie is een geschikte 

techniek voor het bepalen van het eindpunt van drogen tijdens een vriesdroogproces en kan 

gebruikt worden voor het volgen van de vrijstelling van hydraatwater tijdens de bewaring na 

lyofilisatie (De Beer et al., 2009).  
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1.3.2 Ramanspectroscopie 

1.3.2.1 Basisprincipes Ramanspectroscopie 

Het Ramaneffect is de inelastische verstrooiing van elektromagnetische straling als 

gevolg van een energie-uitwisseling tussen de straling en de moleculen. Na bestraling van 

een staal met monochromatisch licht zal het grootste deel hiervan verstrooid worden met 

een frequentie gelijk aan die van het inkomende licht (Rayleigh scattering). Een ander deel 

(10
-8

) van het verstrooide licht heeft een hogere frequentie (anti-Stokes scattering) of een 

lagere frequentie (Stokes scattering). Het verschil in frequentie wijst erop dat een energie-

uitwisseling heeft plaatsgevonden tussen het inkomende licht en het staal en is typisch 

zichtbaar in het spectrum als een Ramanshift.  

Ramanspectroscopie is heel nuttig voor het bepalen van actieve stoffen in 

farmaceutische preparaten door het feit dat de meeste van deze moleculen aromatische 

structuren bevatten en daardoor sterke Raman scatterers zijn (Jørgensen et al., 2009). Het 

criterium voor Raman scattering is immers verandering in polariseerbaarheid. De 

polariseerbaarheid van een molecule kan gedefinieerd worden als het gemak waarmee de 

elektronenwolk van de molecule vervormd wordt onder invloed van een elektromagnetisch 

veld. Aromatische systemen zijn los gebonden elektronensystemen die een grote 

polariseerbaarheid vertonen. Moleculen zijn niet statisch, maar voortdurend in beweging 

door trillingen, rotatie en translatie. De vibratie van een molecule is bovendien de som van 

verschillende trillingstoestanden die elk hun eigen frequentie hebben. De beweging van een 

atoom wordt beschreven door drie coördinaten; er zijn drie vrijheidsgraden voor beweging. 

Een molecule bestaande uit n atomen heeft 3n-vrijheidsgraden: 3 coördinaten beschrijven 

de translatie, 3 coördinaten beschrijven de rotatie in de ruimte en 3n-6 vrijheidsgraden 

beschrijven de molecuultrillingen. Het gemak waarmee de elektronenwolk van een n-

atomige molecule wordt vervormd is verschillend voor de 3n-6 verschillende 

vibratietoestanden. Hoe langer de bindingsafstand, hoe verder de elektronen zich van de 

kern bevinden, en hoe gemakkelijker ze kunnen bewogen worden. De Ramanactiviteit wordt 

bepaald door dit verschil in gemak waarmee de elektronenwolk van de moleculen wordt 

vervormd.   
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De energieshift die plaatsvindt bij de botsing tussen een molecule en een foton wordt 

gemeten. Het Ramanspectrum toont het verschil in frequentie tussen de inkomende straling 

en de verstrooide straling, uitgedrukt als golfgetal, ten opzichte van de intensiteit van het 

verstrooide licht. (De Beer et al., 2011) 

Ramanspectroscopie is een uiterst geschikte PAT-techniek, maar men moet er 

rekening mee houden dat licht uit de omgeving een invloed kan hebben op de spectra. 

Metingen dienen bijgevolg steeds in het donker uitgevoerd te worden. Een andere 

moeilijkheid bij Ramanspectroscopie is het feit dat de zone van het staal waarin gemeten 

wordt relatief klein is en de diepte waarin de laser doordringt laag is, waardoor het volume 

staal dat gemeten wordt klein is (Rantanen, 2007). Wikström et al. (2005a) onderzochten 

verschillende methodes voor de staalname en de invloed van de grootte van de laser spot op 

de metingen. Tenslotte blijkt het vaak moeilijk de probe, zeker in het geval van een 

immersieprobe, zuiver te houden gedurende de metingen. 

1.3.2.2 Toepassingen van Ramanspectroscopie 

Ramanspectroscopie kent vele toepassingen in de farmaceutische analyse. Zo wordt 

de techniek gebruikt voor de identificatie van grondstoffen, voor de kwantitatieve bepaling 

van actieve bestanddelen en voor screening naar polymorfe vormen (Vankeirsbilck et al., 

2002). Rantanen (2007) beschrijft het gebruik van Ramanspectroscopie in de procesanalyse 

van de verschillende stappen in de productie van vaste geneesmiddelenvormen. Het gebruik 

van Ramanspectroscopie voor het in-line monitoren van de mengstap werd onderzocht door 

Vergote et al. (2004). Walker et al. (2009) beschrijven het gebruik van de techniek voor het 

karakteriseren van een wervelbedgranulatieproces. Met Ramanspectroscopie is het mogelijk 

hydraatvorming gedurende vochtige granulatie te volgen (Jørgensen et al., 2002). Andere 

auteurs onderzochten het effect van verschillende excipiënten op de hydraatvorming 

(Airaksinen et al., 2003) gedurende vochtige granulatie. Ook het gebruik van 

Ramanspectroscopie voor het monitoren van het tabletteer- en coatingproces is beschreven 

(Johansson en Folestad, 2003; Romero-Torres et al., 2005). 
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1.3.3 Multivariate analyse 

Het monitoren van een proces met spectroscopische technieken zoals Raman en NIR 

leidt tot een grote hoeveelheid data (Räsänen en Sandler, 2007). Multivariate data analyse 

wordt gebruikt om de belangrijkste onderliggende informatie uit grote datasets te 

extraheren. De twee multivariate analysetechnieken die in dit onderzoek gebruikt werden, 

zijn Principal Component Analysis (PCA) en Partial Least Square Regression (PLS).  

PCA is een techniek die toelaat het aantal variabelen te reduceren (Reich, 2005). Voor 

het uitvoeren van een PCA-analyse worden de gegevens voorgesteld in een matrix 

bestaande uit N rijen (observaties) en K kolommen (veranderlijken). Deze oorspronkelijke 

datamatrix wordt door PCA-analyse omgevormd tot scores en loadings. 

Het doel van PCA is om de oorspronkelijke veranderlijken te vervangen door nieuwe 

veranderlijken die principale componenten (PC) worden genoemd (Figuur 1.3). De eerste 

principale component is de rechte in de K-dimensionale ruimte die het grootste deel van de 

variatie in de data beschrijft. Elke observatie uit de matrix kan op deze lijn geprojecteerd 

worden, wat een coördinaat oplevert die score wordt genoemd.  De tweede principale 

component is eveneens een rechte in de K-dimensionale ruimte en is orthogonaal ten 

opzichte van PC1. De gegevens uit de matrix kunnen visueel voorgesteld door projectie van 

de observaties op het vlak bepaald door PC1 en PC2. De grafiek die zo bekomen wordt, is 

een scoregrafiek (ook spreidingsdiagram genoemd). De scores beschrijven de variatie in de 

data. Hoe de principale componenten gerelateerd zijn met de oorspronkelijke variabelen, 

wordt beschreven door loadings. (Eriksson et al., 2006; Massart en Vander Heyden, 2004).  

De tweede projectiemethode die wordt gebruikt bij multivariate analyse is PLS. Deze 

methode beschrijft het verband tussen twee matrices van data: de X-matrix (gemeten data) 

en de Y-matrix (referentiedata). Met behulp van een PLS-model kan de veranderlijke Y 

voorspeld worden voor nieuwe observaties. De regressiecoëfficiënten en de root mean 

square error of prediction (RMSEP) geven aan hoe goed X en Y met elkaar correleren. 

(Jørgensen et al., 2009) 

 



15 

 

 

FIG. 1.3: TRANSFORMATIE VAN EEN SPECTRUM MET DRIE VARIABELEN (GOLFLENGTEN) (a), NAAR EEN NIEUW 

COORDINATENSTELSEL MET EEN AS VOOR IEDERE GOLFLENGTE, WAARBIJ HET SPECTRUM WORDT OMGEZET 

NAAR 1 PUNT IN EEN 3-DIMENSIONALE RUIMTE (b), MEERDERE SPECTRA IN DE 3-DIMENSIONALE RUIMTE (c), 

CENTRERING VAN DE DATA (d), BEPALING VAN DE PRINCIPALE COMPONENTEN (Reich, 2005) 

 

1.4 STATE OF ART 

Er is een grote belangstelling van de farmaceutische industrie voor het overschakelen 

van batch- naar continue processen. De kritische procesparameters moeten tijdens continue 

productieprocessen gemeten en onder controle kunnen gehouden worden. In de literatuur 

zijn nog maar weinig voorbeelden beschreven van het gebruik van PAT-technieken voor het 

in-line monitoren van continue productieprocessen. Saerens et al. (2010) toonden aan dat 

Ramanspectroscopie kan gebruikt worden voor het in-line bepalen van de fysische toestand 

(amorf of kristallijn) en de concentratie van het geneesmiddel tijdens een hot melt 

extrusieproces.  

In verschillende onderzoeken is echter reeds aangetoond dat PAT-technieken zoals 

NIR- en Ramanspectroscopie kunnen gebruikt worden voor het karakteriseren en in-line 

monitoren van batchgewijze granulatie- en droogprocessen. 
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Jørgensen et al. (2004a) beschrijven het gebruik van NIR spectroscopie en PCA en 

SOM (self-organizing maps) voor het volgen van de vooruitgang van een high shear 

granulatieproces en om inzicht in het proces te verkrijgen. Alcalà et al. (2010) ontwikkelden 

een PLS-model gebaseerd op NIR-spectra opgenomen tijdens het granulatieproces voor het 

voorspellen van bepaalde parameters (watergehalte, deeltjesgrootte, bulkdensiteit) 

waardoor het granulatieproces kan gemonitord worden. Luukonen et al. (2008) toonden aan 

dat in-line NIR spectroscopie kan toegepast worden voor het real-time bepalen van de 

bulkdensiteit van granulaten en de tablethardheid. Uit vergelijking van metingen van de 

impeller torsie en NIR-metingen blijkt dat deze laatste methode kan gebruikt worden voor 

het karakteriseren van de wateradditiefase tijdens vochtige granulatie (Jørgensen et al., 

2004b).  

Ook Ramanspectroscopie kan gebruikt worden voor het karakteriseren van een 

wervelbedgranulatieproces. De techniek kan gebruikt worden voor het on-line monitoren 

van de solid state tijdens wervelbeddrogen (Hausman et al., 2005). De in-situbepaling van de 

samenstelling van het materiaal in het wervelbed is eveneens mogelijk met behulp van 

Ramanspectroscopie (Walker et al., 2009).  
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2. OBJECTIEVEN 

Continue productie heeft belangrijke voordelen ten opzichte van de batchgewijze 

productie die traditioneel in de farmaceutische industrie wordt toegepast: opschaling is niet 

nodig en een automatische productie kan worden opgestart waardoor de kosten en de 

marktintroductietijd worden gereduceerd. Kwaliteit van het eindproduct en veiligheid 

moeten evenwel gegarandeerd blijven. Het concept van Quality by Design, waarbij kwaliteit 

wordt ingebouwd in het proces, is hierbij van belang. De PAT-richtlijn, opgesteld door de 

FDA, heeft als doel de implementatie van deze nieuwe concepten en technieken in de 

ontwikkeling van farmaceutische producten, productie en kwaliteitscontrole te stimuleren.  

De ConsiGma
TM

 is een continu high shear granulatie- en droogsysteem voor de 

productie van droge granulaten waaraan een tabletpers kan gekoppeld worden waardoor 

een continue lijn voor de productie van tabletten ontstaat. Kennis over kritische formulatie- 

en procesparameters en kennis over het proces zijn essentieel voor procescontrole en het 

bereiken van vooropgestelde productspecificaties. Het doel van dit project was het bepalen 

van procesparameters die een invloed hebben op de kwaliteit van de granulaten en het 

nagaan welke technieken geschikt zijn om het proces in-line te monitoren. 

In een eerste deel van het project werd de invloed van formulatie- en 

procesparameters tijdens granulatie onderzocht.  Het effect van verschillende parameters 

tijdens granulatie (schroefsnelheid, voedingssnelheid van het poeder, watergehalte en 

temperatuur van de schroefkamer) op de deeltjesgrootte werd bepaald. Daarnaast werd ook 

de invloed van het gebruik van verschillende binders tijdens granulatie op de solid state van 

theofylline onderzocht met behulp van Ramanspectroscopie. 

In het tweede deel werd de invloed van procesparameters tijdens drogen bepaald en 

werden de mogelijkheden voor het in-line monitoren van de dehydratatie en de bepaling 

van het eindpunt van het droogproces onderzocht. De invloed van de temperatuur van de 

droogcel tijdens wervelbeddrogen op de solid state van theofylline werd onderzocht met 

Ramanspectroscopie. Op basis van NIR-spectra opgenomen tijdens wervelbeddrogen werd 

een PLS-model opgesteld dat de kwantitatieve bepaling van het watergehalte van granulaten 

tijdens drogen toelaat.  
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3. MATERIALEN EN METHODEN 

3.1 MATERIALEN 

Voor de verschillende experimenten werd gebruik gemaakt van een formulatie 

bestaande uit een mengsel van 30% theofylline anhydraat (Farma-Quimica Sur S.L., Malaga, 

Spanje) en 67,5% lactose monohydraat (DMV Fonterra Equipments, Goch, Duitsland). 2,5% 

polyvinylpyrrolidone (PVP, Kollidon 30, BASF, Ludwigshafen, Duitsland) werd als binder 

toegevoegd aan het mengsel van droge poeders. Een oplossing van 0,5% (w/v) 

natriumlaurylsulfaat (Ph. Eur., Fagron, Waregem, België) in water werd gebruikt als 

granulatievloeistof. 

 Het effect van het gebruik van verschillende binders gedurende de granulatie op de 

solid state van theofylline werd nagegaan. Hiervoor werd gebruik gemaakt van 

hydroxypropylmethylcellulose (HPMC, The Dow Chemical Company, Midland, Michigan, 

Verenigde Staten), polyvinylpyrrolidone (PVP, Kollidon 30, BASF, Ludwigshafen, Duitsland) 

en zetmeel (Sigma Chemical, St. Louis, MO, Verenigde Staten). 

3.2 METHODEN 

3.2.1 Granulatie- en droogproces 

3.2.1.1 ConsiGma
TM

 

Een ConsiGma
TM

-25 (Collette, GEA Pharma Systems, Wommelgem, België) werd 

gebruikt voor de continue productie van granulaten. Bepaalde parameters van het continue 

granulatieproces (schroefsnelheid, watergehalte, voedingssnelheid van het poeder, 

temperatuur van de schroefkamer) en van het continue droogproces (temperatuur in de 

droogcel, inkomende luchtstroom, vultijd en droogtijd) werden tijdens de experimenten 

gevarieerd. Voor de verschillende experimenten werd gebruik gemaakt van een vaste 

schroefcombinatie zoals voorgesteld in Figuur 3.1. 
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FIG. 3.1: SCHROEFCONFIGURATIE CONSIGMA
TM

 MET AANDUIDING VAN DE TRANSPORTZONES (A) EN 

KNEEDZONES (B) 

 

3.2.1.2 APV Baker extruder 

 De evolutie van de hydraatvorming van theofylline tijdens granulatie werd 

geëvalueerd door granulatie met een twin screw extruder (MPC19 TC25, APV Baker, 

Newcastle-under-Lyme, Verenigd Koninkrijk). Een schroefconfiguratie zoals weergegeven in 

Figuur 3.2 werd gebruikt en een schroefsnelheid van 250 rpm werd ingesteld. De 

granulatievloeistof werd met behulp van een peristaltische pomp (505L, Watson Marlow, 

Falmouth, Verenigd Koninkrijk) in de schroefkamer gepompt net voor de kneedzone. 

 
   A        B C D 

  
       Bewegingsrichting poeder 

FIG. 3.2: SCHROEFCONFIGURATIE APV BAKER EXTRUDER BESTAANDE UIT EEN TRANSPORTZONE (A), EEN 

KNEEDZONE (C) EN EEN KORTERE TRANSPORTZONE (D). TOEVOEGING VAN GRANULATIEVLOEISTOF TER 

HOOGTE VAN PUNT B. (Keleb et al., 2004) 

3.2.2 Procesmeetmethoden 

3.2.2.1 NIR spectroscopie 

De NIR spectra werden opgenomen met een Fourier-Transform NIR spectrometer 

(Nicolet Antaris II, Thermo Fischer Scientific, Zellik, Belgium) voorzien van een InGaAs 

detector, een kwarts halogeenlamp en een probe met optische vezels. Elk spectrum is het 

gemiddelde van 16 scans opgenomen in de range van 4000 tot 10000 cm
-1

 met een resolutie 

van 16 cm
-1

. Voor de analyse van de resultaten werd gebruik gemaakt van de Thermo Fisher 

Scientific’s Result software en Simca-P 11.5 (Umetrics, Umeå, Zweden).  

Bewegingsrichting poeder 

A A A   B   B 
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Tijdens de granulatie-experimenten werd de probe geplaatst in een cuvet onder de 

schroefkamer zodanig dat representatieve in-line meting van de geproduceerde granulaten 

mogelijk was (Figuur 3.3). In de toekomst zal de NIR-probe kunnen worden ingebracht in de 

transferlijn van de granulator- naar de droogeenheid waardoor continue meting van de 

geproduceerde granulaten mogelijk zal zijn.  Voor metingen in de wervelbeddroger werd de 

NIR-probe ingebracht in cel 5 van de droogeenheid (Figuur 3.4). 

 

 

 

FIG. 3.3: POSITIE VAN DE NIR-, RAMAN- EN PARSUMPROBE VOOR IN-LINE METINGEN TIJDENS GRANULATIE 

 

Parsum 

NIR 

Raman 
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FIG. 3.4: POSITIE VAN DE NIR- EN RAMANPROBE IN CEL 2 OF 5 VOOR IN-LINE METINGEN TIJDENS 

WERVELBEDDROGEN 

 

3.2.2.2 Ramanspectroscopie 

Een RXN1 Raman spectrometer (Kaiser Optical Systems, Ann Arbor, Verenigde 

Staten) met een luchtgekoelde CCD detector en een probe met optische vezels werd 

gebruikt voor het bekomen van de Ramanspectra. Vier verschillende Ramanprobes werden 

gebruikt: 2 Non-Contact Optic (NCO-1 en NCO-2) probes met verschillende grootte van de 

laser spot (waarbij NCO-1 de kleinste spotgrootte heeft) en 2 immersieprobes (short en long, 

met respectievelijk een korte en een lange focus). Een laser golflengte van 785 nm werd 

gebruikt (785 Invictus diode laser). De spectra werden opgenomen met een resolutie van     

4 cm
-1

 en met een laser power van 400mW. De data werden verzameld met behulp van de 

Holograms® software, de Matlab (versie 7.1, The MathWorks Inc., Natick, MA, Verenigde 

Staten) en de Grams (Thermo Scientific, versie 7.02) software. De positie van de probe voor 

de in-line metingen tijdens granulatie en wervelbeddrogen staat weergegeven in Figuren 3.3 

en 3.4. De Ramanprobe werd tijdens experimenten met de wervelbeddroger ingebracht in 

cel 2 van de droogeenheid. 

 

 

Raman (cel 2) 

NIR 

(cel 5) 

 



22 

 

3.2.2.3 In-line deeltjesgroottebepaling 

 De bepaling van de deeltjesgroottedistributie gebeurde met een in-line spatial filter 

velocimetry-probe (Parsum® IPP 70, Gesellschaft für Partikel-, Strömungs- und 

Umweltmesstechnik, Chemnitz, Duitsland). De probe is uitgerust met een permanente 

luchtstroom voor het reinigen van het optisch oppervlak. De granulaatgroottedistibutie werd 

bepaald door het meten van de volumediameter en door het instellen van verschillende 

zeven (150, 250, 500, 710, 1000, 1400, 2000, 3150, 5000 en 7500 µm). Tijdens granulatie 

werd voor ieder experiment gedurende drie minuten de deeltjesgrootte gemeten. Hierbij 

werd de probe gepositioneerd onder de stroom van geproduceerde granulaten (Figuur 3.3). 

De data werden iedere seconde gecollecteerd; een gemiddelde deeltjesgroottedistributie 

werd om de 5 seconden bepaald. 

3.2.2.4 Zeefanalyse 

 De deeltjesgroottedistributie werd eveneens bepaald via een off-line zeefanalyse. 

Hiervoor werden de granulaten van ieder granulatie-experiment uitgespreid op een plaat en 

gedurende 24 u gedroogd bij een temperatuur van 30 °C. Na het drogen werd van ieder 

granulatie-experiment drie stalen genomen van ±100 g die op een zeeftoren (3150, 2000, 

1400, 1000, 710, 500, 250 en 150 µm) geplaatst werden. De drie stalen werden gezeefd door 

de toren van zeven gedurende 2, 5 of 10 minuten te schudden met een amplitude van 2 mm 

op een zeeftoestel (Retsch VE 1000, Haan, Duitsland). Het percentage van als te klein 

beschouwde deeltjes (fines) werd gedefinieerd als de fractie <150 µm. 

3.2.2.5 Karl Fischer titratie 

 Karl Fischertitratie werd gebruikt als referentiemethode voor de bepaling van het 

watergehalte van stalen na wervelbeddrogen. De metingen werden uitgevoerd met een V30 

volumetrische Karl Fischer titrator (Mettler Toledo, Zaventem, België). Ongeveer 50 à 100 

mg granulaten werd ingebracht in de titratiecel die gevuld was met methanol (Hydranal®-

methanol dry, Fluka analytical, Sigma Aldrich, Steinheim, Duitsland). Vóór de titratie werd 

het staal gedurende 5 minuten gemengd met de magneetroerder. Titratie werd uitgevoerd 

met het Hydranal®-Composite 5 reagens (Fluka analytical, Sigma Aldrich, Steinheim, 

Duitsland). Van elk granulatie-experiment dat werd uitgevoerd met de wervelbeddroger 
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werden 3 stalen genomen van de granulaten en werd het watergehalte bepaald door Karl 

Fischertitratie. 

3.2.2.6 Multivariate analyse 

Principale Componenten Analyse (PCA) en Partial Least Square Regressie (PLS) werd 

uitgevoerd op de bekomen NIR- en Ramanspectra met behulp van de Simca-P 11.5 software 

(Umetrics, Umeå, Zweden). 

3.2.2.7 Experimenteel design 

Een 2-niveau volledig factorieel design met drie centerpoints werd opgesteld en 

geanalyseerd met het programma Modde 9.0 (Umetrics, Umeå, Zweden). 

3.2.3 Beschrijving van de experimenten 

3.2.3.1 Bepaling van de optimale focusafstand van Ramanprobes 

De optimale focusafstand van de vier verschillende Ramanprobes werd geëvalueerd. 

Hiervoor werd de Ramanintensiteit in functie van de afstand tussen probe en staal bepaald, 

door een kwartscuvet gevuld met theofylline anhydraat poeder te meten. De belichtingstijd 

bedroeg 15s en 30s voor de NCO-2- en de NCO-1-probe respectievelijk, en 15s en 5s voor 

respectievelijk de long en de short immersieprobe. Drie metingen werden uitgevoerd bij elke 

afstand. Voor de immersieprobes werd de intensiteit van het Ramansignaal bepaald bij de 

volgende afstanden: 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1;1,5; 2; 2,5 en 3cm. Bij metingen met de NCO-1-

probe werd de afstand als volgt gevarieerd: 0; 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4 en 5cm. Bij metingen met 

de NCO-2-probe tenslotte, werd de intensiteit van het Ramansignaal bepaald bij de volgende 

afstanden: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 10 en 11cm. 

3.2.3.2 Granulatie-experimenten op APV Baker extruder  

Het effect van PVP (2,5%) en van verschillende concentraties aan HPMC (3%, 5% en 

10% (w/v)), die droog gemengd werden met een mengsel van 30% theofylline anhydraat en 

lactose monohydraat, op de aanwezigheid van de verschillende polymorfen van theofylline 

werd geëvalueerd na granulatie met een APV Baker twin screw extruder. Water werd 

gebruikt als granulatievloeistof. Granulatie werd tien maal uitgevoerd met iedere 
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concentratie aan HPMC en twee maal met PVP. De evolutie van de solid state tijdens 

granulatie kon gevolgd worden door staalname op verschillende plaatsen in de 

schroefkamer: in de transportzone (enkel voor stalen gegranuleerd met PVP) (A), ter hoogte 

van de toevoeging van de granulatievloeistof (B), in de kneedzone (C) en ter hoogte van de 

laatste transportzone (D) (Figuur 3.2). De solid state van theofylline in de verschillende 

stalen werd nagegaan met Ramanspectroscopie (belichtingstijd 15s, 3 off-line metingen per 

staal met NCO-1-probe). De opname van de spectra gebeurde 10s na staalname. Voor 

analyse werd een SNV-correctie (Standard Normal Variate) uitgevoerd in het spectraal 

gebied van 100 tot 1800 cm
-1

. Dit om de impact van de fysische toestand zoals 

deeltjesgrootte,  te verminderen en te focussen op de chemische informatie. Voor het 

uitvoeren van de PCA-analyse werden de data gecentreerd. 

3.2.3.3 Granulatie-experimenten op ConsiGma
TM

  

De invloed van vier granulatieparameters (voedingssnelheid van het poeder, 

schroefsnelheid, watergehalte en temperatuur van de schroefkamer) op de grootte van de 

granulaten (D50-waarde werd bestudeerd.  In Tabel 3.1 zijn de grenzen weergegeven 

waarbinnen deze parameters werden onderzocht. Daartoe werd een 2-niveau volledig 

factorieel design uitgevoerd waarbij het centerpoint drie maal werd herhaald (2
4
 + 3 = 19 

experimenten). 

TABEL 3.1: DESIGN OF EXPERIMENTS VOOR GRANULATIEPROCES 

Factor/Niveau -1 0 +1 

Voedingssnelheid 

poeder (kg/u) 

10 17,5 25 

Schroefsnelheid (rpm) 600 750 950 

Watergehalte (%) 8,38 9,16 9,94 

Temperatuur van de 

schroefkamer (°C) 

25 32,5 40 

Respons Deeltjesgrootte van de granulaten (D50) 

 

Het effect van het gebruik van verschillende binders bij continue granulatie op de 

solid state van theofylline werd nagegaan door gebruik te maken van verschillende 

granulatievloeistoffen die werden bereid door telkens een andere binder op te lossen in een 

oplossing van 0,5% (w/v) natriumlaurylsulfaat. Drie verschillende granulatievloeistoffen 

werden zo bekomen: 5% (w/v) HPMC, 10% (w/v) zetmeel en 5% (w/v) PVP oplossingen. Een 
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mengsel van 30% theofylline anhydraat en 70% lactose monohydraat werd gegranuleerd. 

Volgende procesparameters werden ingesteld: schroefsnelheid van 950 rpm, toevoeging van 

granulatievloeistof aan een snelheid van 18 g/min (overeenstemmend met een watergehalte 

van 9,94%), temperatuur van de schroefkamer van 25°C en een voedingssnelheid van het 

poeder van 10 kg/u. Na granulatie werd de solid state van theofylline bepaald met 

Ramanspectroscopie. Van de stalen bekomen door granulatie met PVP en zetmeel werden 

off-line vijf spectra opgenomen met de NCO-1-probe, telkens met een belichtingstijd van 

30s. Van het staal bekomen door granulatie met HPMC werden gedurende 1u en 15 min 

continu off-line spectra opgenomen met de NCO-1-probe met een belichtingstijd van 30s om 

de evolutie van de solid state van theofylline na granulatie te volgen. Dit leidde tot een 

totaal aantal van 136 spectra. Een PCA analyse werd uitgevoerd op de bekomen spectra. De 

data werden SNV-gecorrigeerd in het gebied van 0 tot 1800 cm
-1

 om te corrigeren voor 

baseline shift en de impact van de fysische toestand zoals deeltjesgrootte  te verminderen 

en te focussen op de chemische informatie. De data werden gecentreerd. 

3.2.3.4 Wervelbeddrogen 

Voor het opstellen van een calibratiemodel (X=NIR-spectra, Y=watergehalte van de 

granulaten) voor de kwantitatieve bepaling van water op basis van NIR spectra, werden de 

volgende parameters ingesteld voor de granulatoreenheid: voedingssnelheid van het poeder 

van 10 kg/h, schroefsnelheid van 950 rpm, toevoeging van granulatievloeistof aan een 

snelheid van 18 g/min (overeenstemmend met een watergehalte van 9,94%) en een 

temperatuur van de schroefkamer  van 25°C. De instellingen van de droogeenheid 

(inkomende luchtstroom, temperatuur in de droogcel, vultijd en droogtijd) werden voor de 

verschillende granulatie-experimenten gevarieerd om granulaten met een spreiding in 

watergehalte te bekomen (Tabel 3.2). Na drogen werden off-line continu 20 NIR spectra 

opgenomen onmiddellijk na vrijstelling uit de droogeenheid. Het watergehalte van de 

granulaten na drogen werd bepaald via Karl Fischer. Voor elk experiment werd het 

watergehalte van drie stalen bepaald. 
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TABEL 3.2: PARAMETERS VOOR DROOGEENHEID TIJDENS EXPERIMENTEN VOOR OPSTELLEN CALIBRATIEMODEL 

Experiment Inkomende 

luchtstroom (m³/u) 

Temperatuur (°C) Vultijd (s) Droogtijd (s) 

1 360 45 75 75 

2 360 45 45 45 

3 360 45 30 30 

4 360 45 30 30 

5 200 45 75 75 

6 360 45 60 90 

7 360 45 60 150 

8 360 45 60 380 

9 360 45 120 600 

10 360 45 300 900 

11 360 60 150 900 

12 360 60 60 900 

13 360 60 300 900 

14 360 60 300 1500 

 

 Voor het bepalen van de invloed van verschillende temperaturen in de droogcel 

tijdens het wervelbeddrogen op het voorkomen van de verschillende polymorfe vormen van 

theophylline en op het watergehalte van de granulaten werden zes experimenten 

uitgevoerd. Hierbij werden de volgende parameters voor de granulator ingesteld: 

voedingssnelheid van het poeder van 17,5 kg/u, schroefsnelheid van 950 rpm, toevoeging 

van granulatievloeistof aan een snelheid van 32 g/min en temperatuur van de schroefkamer 

van 25°C. De vultijd en de droogtijd bedroegen 300s en 1200s respectievelijk. Een 

inkomende luchtstroom van 360 m³/u werd ingesteld en de temperatuur in de droogcel 

werd gevarieerd van 30 tot 80 °C met stappen van 10 °C tijdens de verschillende 

experimenten. De solid state van theofylline werd bepaald uit Ramanspectra die continu in-

line werden opgenomen tijdens het droogproces met behulp van de immersieprobe (long) 

met een belichtingstijd van 10s. Na SNV-correctie in de spectrale range van 1600 tot 1800 

cm
-1

 en centrering van de data werd een PCA-analyse uitgevoerd.  
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4. RESULTATEN EN DISCUSSIE 

4.1 BEPALING VAN DE FOCUSAFSTAND VAN RAMANPROBES 

Om de focusafstand te bepalen werd de gemiddelde intensiteit bij 1664 cm
-1

, de 

golflengte waarbij theofylline anhydraat een specifieke piek vertoont in de Ramanspectra 

(Wikström et al., 2005b), uitgezet tegenover de afstand tussen probe en staal (Figuur 4.1).  

De focusafstand bedraagt 0 en 0,5 cm voor respectievelijk de short en de long 

immersieprobe vermits, zoals uit de grafiek blijkt, bij die afstanden de intensiteit het hoogst 

is. De optimale afstand tussen probe en staal bedraagt 0,5 cm voor de NCO-1-probe en 7,5 

cm bij gebruik van de NCO-2-probe. 

Op basis van deze resultaten werd de long immersieprobe in-line gebruikt tijdens de 

experimenten met de wervelbeddroger vermits deze probe kon ingebracht worden in de 

wervelbeddroger en op die manier in-line metingen mogelijk waren. De NCO-1-probe werd 

gebruikt voor de in-line experimenten in de granulatoreenheid vermits bij deze 

experimenten de meting in een cuvet gebeurde en bijgevolg een probe met een korte 

focusafstand wenselijk was. De off-line analyses gebeurden eveneens met de NCO-1-probe.  

 

 

FIG. 4.1 : FOCUSAFSTANDEN VAN DE VERSCHILLENDE RAMANPROBES. DE INTENSITEIT BIJ 1664 CM
-1

 WERD 

UITGEZET TEN OPZICHTE VAN DE AFSTAND TUSSEN PROBE EN STAAL. (A) IMMERSIEPROBES, (B) NCO-1-PROBE, 

(C) NCO-2-PROBE 
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FIG. 4.1(vervolg) : FOCUSAFSTANDEN VAN DE VERSCHILLENDE RAMANPROBES. DE INTENSITEIT BIJ 1664 CM
-1

 

WERD UITGEZET TEN OPZICHTE VAN DE AFSTAND TUSSEN PROBE EN STAAL. (A) IMMERSIEPROBES, (B) NCO-1-

PROBE, (C) NCO-2-PROBE 

4.2 GRANULATIEPROCES 

Gedurende verschillende farmaceutische processen kunnen fase-overgangen zoals 

transitie naar een andere polymorfe vorm of vorming van hydraten plaatsvinden. Deze fase-

overgangen kunnen een invloed hebben op de fysicochemische eigenschappen, zoals 

oplosbaarheid, oplossnelheid en smeltpunt, en op de biologische beschikbaarheid van het 

eindproduct.  

Tijdens vochtige granulatie vindt een overgang plaats van theofylline anhydraat naar 

theofylline monohydraat (Herman et al., 1988; Räsänen et al., 2001). Tijdens het 
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wervelbeddrogen kunnen uitgaande van theofylline monohydraat verschillende polymorfen 

van theofylline anhydraat worden gevormd. Theofylline anhydraat bestaat in twee stabiele 

polymorfe vormen: één vorm is stabiel bij kamertemperatuur, de andere vorm is stabiel bij 

hogere temperaturen. Daarnaast bestaat ook een metastabiele vorm van theofylline 

anhydraat. Deze metastabiele vorm ontstaat uit theofylline monohydraat tijdens 

dehydratatie (Phadnis en Suryanarayanan, 1997). 

4.2.1 Invloed van granulatieparameters op de deeltjesgroottedistributie 

De deeltjesgrootte van de natte granulaten werd in-line bepaald met de 

Parsumprobe. De resultaten van de deeltjesgroottedistributie werden vergeleken met de 

resultaten van de zeefanalyse.  

Voordelen van het gebruik van de Parsumprobe is dat de metingen in-line kunnen 

gebeuren en op die manier op een weinig arbeidsintensieve manier de 

deeltjesgroottedistributie kan bepaald worden. Een moeilijkheid bij het gebruik van de 

techniek is het zuiver houden van de probe gedurende de metingen: na een bepaalde tijd is 

het optisch oppervlak volledig bedekt met natte granulaten (‘fouling’).  Hoewel de probe is 

uitgerust met een permanente luchtstroom voor het reinigen van het optisch oppervlak, 

voldoet dit niet in het geval van natte granulaten. Ondanks dit probleem konden toch 

gegevens verzameld worden in verband met de deeltjesgroottedistributie van de granulaten: 

wanneer fouling van de Parsumprobe optreedt, wordt een waarschuwingssignaal 

uitgezonden; metingen opgenomen voor dit signaal werden gebruikt voor het bepalen van 

de deeltjesgroottedistributie. Een nadeel van de Parsumprobe is dat vooraf in het 

softwareprogramma moet aangegeven worden in welke ranges de fractie van deeltjes met 

die grootte moet bepaald worden en dit terwijl men nog geen informatie heeft over de 

deeltjesgrootte. Tijdens de experimenten kunnen deze ranges niet meer aangepast worden.  

De invloed van verschillende parameters tijdens de granulatie (schroefsnelheid, 

voedingssnelheid van het poeder, watergehalte en temperatuur van de schroefkamer) op de 

grootte van de granulaten (D50-waarde) werd nagegaan met behulp van Modde 9.0. Figuur 

4.2 toont de invloed van de verschillende granulatieparameters op de respons, de D50-

waarde. In deze grafiek worden de effecten van groot naar klein gerangschikt. De 

effectenplot toont de verandering in respons wanneer een factor van het lage niveau (-1) 
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dan 3150 µm. Een belangrijk verschil tussen beide methoden is dat met de Parsumprobe 

natte granulaten worden gemeten terwijl bij de zeefanalyse droge deeltjes worden 

geanalyseerd. 

TABEL 4.1: PARAMETERS VOOR GRANULATIE VAN DE VERSCHILLENDE EXPERIMENTEN 

Experiment Schroefsnelheid 

(rpm) 

Voedingssnelheid 

poeder (kg/u) 

Watergehalte (%) Temperatuur van de 

schroefkamer (°C) 

6 600 10 9,94 25 

10 600 25 8,38 25 

12 600 10 8,38 25 

18 600 10 8,38 40 

 

De zeeffracties voor de verschillende deeltjesgroottes bepaald via in-line meting met 

de Parsumprobe en bepaald via zeefanalyse staan weergegeven in respectievelijk Figuur 4.3 

en Figuur 4.4. Hieruit blijkt dat het gehalte aan deeltjes kleiner dan 150 µm (‘fines’) bepaald 

via zeefanalyse veel groter is en dat door meting met de Parsumprobe meer grote deeltjes 

worden gedetecteerd. Dit laatste zou te wijten kunnen zijn aan het feit dat deeltjes bij 

meting met de Parsumprobe nat zijn en adheren waardoor foutief een hoger aantal grote 

deeltjes wordt gedetecteerd. 

 

FIG. 4.3 : DEELTJESGROOTTEDISTRIBUTIE VAN EXPERIMENTEN 6, 10, 12 EN 18: ZEEFFRACTIES (%) VOOR DE 

VERSCHILLENDE DEELTJESGROOTTES (µm) GEMETEN MET PARSUMPROBE 
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FIG. 4.4: DEELTJESGROOTTEDISTRIBUTIE VAN EXPERIMENTEN 6, 10, 12 EN 18: ZEEFFRACTIES (%) VOOR DE 

VERSCHILLENDE DEELTJESGROOTTES (µm) BEPAALD DOOR ZEEFANALYSE 
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tot een hogere fractie aan grote deeltjes (> 3150 µm). Er is voornamelijk een verschil in 

distributie van de deeltjes kleiner dan 710 µm merkbaar bij variatie van de zeeftijd. Uit dit 

experiment kan besloten worden dat een verschillende zeeftijd de gemeten zeeffracties niet 

significant beïnvloedt. 

TABEL 4.2: EFFECT VAN VERSCHILLENDE ZEEFTIJDEN OP GEHALTE AAN FINES 

Run  Zeeftijd 

(min) 

Zeeffractie (%) 

< 

150 

µm 

150 – 

250 

µm 

250 – 

500 

µm 

500 – 

710 µm 

710 – 

1000 µm 

1000 – 

1400 µm 

1400 – 

2100 µm 

2100 – 

3500 µm 

> 

3500 

µm 

8 10 

5 

2 

3,0 1,9 4,7 3,9 5,1 10,0 22,1 36,7 12,5 

2,0 0,8 2,0 2,3 3,0 8,2 20,3 41,2 20,2 

1,6 0,9 2,4 2,6 4,3 9,1 21,1 40,5 17,5 

16 10 

5 

2 

10,0 5,8 9,8 7,2 9,4 18,7 22,6 15,8 0,7 

9,5 5,8 10,1 7,4 9,5 18,0 23,8 15,6 0,4 

8,8 5,7 9,8 7,5 9,3 17,3 23,8 17,1 0,7 

12 10 

5 

2 

18,7 10,8 14,4 9,1 10,2 20,4 13,4 2,8 0,2 

17,3 8,3 13,2 8,1 10,1 21,1 18,0 3,9 0,0 

15,7 8,2 13,3 7,8 9,8 20,1 20,3 4,7 0,0 

 

4.2.2 Vergelijking van verschillende binders tijdens granulatie 

4.2.2.1 Effect van verschillende binders op het voorkomen van verschillende polymorfen van  

theofylline 

 Het effect van verschillende binders op de solid state van theofylline bij granulatie 

met de ConsiGma
TM

 werd nagegaan door gebruik te maken van verschillende 

granulatievloeistoffen waarin telkens een andere binder was opgelost. 

De spectra van de stalen die werden gegranuleerd met PVP en zetmeel werden nader 

bekeken in de zone van 500 tot 650 cm
-1

: in deze zone wijst een piek bij 552 cm
-1

 op de 

aanwezigheid van theofylline anhydraat, terwijl een piek bij 570 cm
-1

 wijst op de 

aanwezigheid van theofylline monohydraat (Airaksinen et al., 2003).  Bij deze stalen blijkt uit 

de piek bij 570 cm
-1

 de aanwezigheid van theofylline monohydraat. Er blijkt geen theofylline 

anhydraat aanwezig te zijn na granulatie (Figuur 4.5 en 4.6). 
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FIG 4.5: RAMAN SPECTRA VAN STAAL DAT GEGRANULEERD WERD MET PVP ALS BINDER 

 

 

FIG 4.6: RAMAN SPECTRA VAN STAAL DAT GEGRANULEERD WERD MET ZETMEEL ALS BINDER 

De spectra van het staal dat gegranuleerd werd met HPMC werden eveneens nader 

bekeken in de range van 500 tot 650 cm
-1

. Figuur 4.7 toont de PC1 versus PC2 score plot 

waarbij de verschillende observaties gelabeld zijn met hun volgnummer. Een hoger nummer 

wijst op een spectrum dat op een later tijdstip werd opgenomen. Uit de plot blijkt dat de 

score voor PC1 afneemt bij hogere volgnummers van de spectra.  
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FIG 4.7: PC1 VERSUS PC2 SCORE PLOT (STALEN GEGRANULEERD MET HPMC) MET AANDUIDING VAN DE 

OBSERVATIES (SPECTRA) EN DE SOLID STATE. THEO ANHYDR=THEOFYLLINE ANHYDRAAT, THEO 

MONOHYDR=THEOFYLLINE MONOHYDRAAT. (R2X[1]=0,828563, R2X[2]=0,0243418) 

Deze tendens kan verklaard worden door te vergelijken met de loading plot van PC1 

(Figuur 4.8). Deze plot vertoont een duidelijk maximum bij 556 cm
-1

, wat wijst op theofylline 

anhydraat, en een minimum bij 573 cm
-1

, wat wijst op theofylline monohydraat. Hieruit 

kunnen we afleiden dat in functie van de tijd het gehalte aan theofylline anhydraat in het 

staal afneemt en het gehalte aan theofylline monohydraat in het staal toeneemt.  

 

FIG. 4.8: LOADING PLOT VAN PC1 (STAAL DAT GEGRANULEERD WERD MET HPMC). R2X[1]=0,828563 

Uit Figuur 4.9 blijkt dat de fractie aan theofylline monohydraat vanaf het 60
ste

 

spectrum, dit is na iets meer dan een half uur, constant blijft: de waarde van PC1 neemt 

vanaf dat moment niet meer af. Er wordt geen theofylline monohydraat meer gevormd 
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vermits op dat moment theofylline anhydraat volledig is omgezet naar theofylline 

monohydraat.  

FIG. 4.9: SCORE LINE PLOT VAN PC1 VOOR HET STAAL DAT GEGRANULEERD WERD MET HPMC 

De transitie van theofylline anhydraat n

tijd kan gevolgd worden in de spectra: er is een geleidelijke 

die wijst op de aanwezigheid van theofylline anhydraat en een 

bij 573 cm
-1

, dat wijst op de aanwezigheid van theofylline monohydraat

FIG. 4.10 : VERSCHILLENDE SPECTRA UIT CONTINUE METING VAN STAAL DAT GEGRANULEERD WERD MET 
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vermits op dat moment theofylline anhydraat volledig is omgezet naar theofylline 

: SCORE LINE PLOT VAN PC1 VOOR HET STAAL DAT GEGRANULEERD WERD MET HPMC 

(R2X[1]=0,828563) 

transitie van theofylline anhydraat naar theofylline monohydraat in functie van de 

den in de spectra: er is een geleidelijke daling van de piek bij 552 cm

die wijst op de aanwezigheid van theofylline anhydraat en een toename van het maximum 

aanwezigheid van theofylline monohydraat (Figuur 4.10

: VERSCHILLENDE SPECTRA UIT CONTINUE METING VAN STAAL DAT GEGRANULEERD WERD MET 

HPMC 
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vermits op dat moment theofylline anhydraat volledig is omgezet naar theofylline 

 

: SCORE LINE PLOT VAN PC1 VOOR HET STAAL DAT GEGRANULEERD WERD MET HPMC 

aar theofylline monohydraat in functie van de 

daling van de piek bij 552 cm
-1

 

toename van het maximum 

(Figuur 4.10). 
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4.2.2.2 Transitie tussen verschillende polymorfen van theofylline tijdens granulatie 

 Granulatie met verschillende binders werd eveneens uitgevoerd op de APV Baker 

extruder. Het doel was opnieuw het effect van verschillende binders op de solid state van 

theofylline na te gaan, maar ook om de evolutie van de solid state van theofylline tijdens 

granulatie te volgen, door staalname op verschillende plaatsen in de schroefkamer. 

In Figuur 4.11 staat de PC1 versus PC2 score plot afgebeeld voor de stalen 

gegranuleerd met 3% HPMC waarbij de observaties gekleurd zijn overeenstemmend met het 

punt van staalname. Hieruit blijkt dat de B-stalen over het algemeen een lagere PC1-score en 

een hogere PC2-score hebben.  

 
FIG. 4.11:PC1 VERSUS PC2 SCORE PLOT VOOR DE STALEN GEGRANULEERD MET 3% HPMC. STAALNAME TER 

HOOGTE VAN DE TOEVOEGING VAN GRANULATIEVLOEISTOF (B), DE KNEEDZONE (C) EN DE LAATSTE 

TRANSPORTZONE (D). 

(R2X[1]=0,663957; R2X[2]=0,199259) 

Deze trend kan verklaard worden door vergelijking met de loading plots van PC1 en 

PC2 (Figuur 4.12). PC1 vertoont een maximum bij 570 cm
-1

, overeenstemmend met 

theofylline monohydraat, en PC2 vertoont een maximum bij 554 cm
-1

 en een minimum bij 

570 cm
-1

, overeenstemmend met respectievelijk theofylline anhydraat en monohydraat. 

Hieruit kunnen we afleiden dat de B-stalen theofylline anhydraat bevatten, terwijl in de C- 

en D-stalen theofylline monohydraat aanwezig is.  
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FIG. 4.12: LOADING PLOT VAN PC1 EN PC2 (STAAL DAT GEGRANULEERD WERD MET 3% HPMC)  

(R2X[1]= 0,663957; R2X[2]=0,199259) 

  

Uit Figuren 4.13 en 4.14 kan worden afgeleid wat de samenstelling is van het poeder 

en de granulaten in de schroefkamer bij granulatie met 5% HPMC. Uit de score plot van PC1 

versus PC2 (Figuur 4.13) blijkt dat B-stalen een lage PC1-score hebben, C-stalen hebben een 

hoge PC1-score en D-stalen bevinden zich tussenin. Door vergelijking met de loading plot 

van PC1 (Figuur 4.14) waarin een maximum te zien is bij 570 cm
-1

, overeenstemmend met 

theofylline monohydraat, kan worden afgeleid dat B-stalen theofylline anhydraat bevatten, 

terwijl C-stalen theofylline monohydraat bevatten. 
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 FIG. 4.13: PC1 VERSUS PC2 SCORE PLOT VOOR DE STALEN GEGRANULEERD MET 5% HPMC. STAALNAME TER 

HOOGTE VAN DE TOEVOEGING VAN GRANULATIEVLOEISTOF (B), DE KNEEDZONE (C) EN DE LAATSTE 

TRANSPORTZONE (D). 

(R2X[1]=0,63617; R2X[2]=0,241754) 

 

FIG. 4.14: LOADING PLOT VAN PC1 (STAAL DAT GEGRANULEERD WERD MET 5% HPMC) (R2X[1]=0,63617) 

Uit de spectra van de D-stalen (Figuur 4.15) blijkt uit de piek bij 556 cm
-1

 dat deze 

stalen theofylline anhydraat bevatten. Het feit dat de C-stalen theofylline monohydraat 

bevatten terwijl de D-stalen theofylline anhydraat bevatten, kan verklaard worden door het 

feit dat tijdens de experimenten eerst off-line spectra werden opgenomen van granulaten in 

de D-zone. Spectra van de C-stalen werden pas na enkele minuten opgenomen. In deze 

tussentijd kon transformatie plaatsvinden van theofylline anhydraat naar theofylline 
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monohydraat. Er kan echter vanuit gegaan worden dat tijdens de granulatie met 5% HPMC 

het poeder of de granulaten naar alle waarschijnlijkheid op alle plaatsen in de schroefkamer 

theofylline anhydraat bevat.  

 

FIG. 4.15: RAMANSPECTRA VAN DE D-STALEN BIJ GRANULATIE MET 5% HPMC 

Deze resultaten worden vergeleken met de data verkregen na granulatie met 10% 

HPMC. Uit de score plot van  PC1 versus PC2 blijkt een willekeurige distributie van de 

observaties (Figuur 4.16).  

 
FIG. 4.16: PC1 VERSUS PC2 SCORE PLOT VOOR DE STALEN GEGRANULEERD MET 10% HPMC. STAALNAME TER 

HOOGTE VAN DE TOEVOEGING VAN GRANULATIEVLOEISTOF (B), DE KNEEDZONE (C) EN DE LAATSTE 

TRANSPORTZONE (D). 

(R2X[1]=0,957619; R2X[2]=0,0162891) 
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Uit de individuele spectra kan worden afgeleid dat alle stalen enkel theofylline 

anhydraat bevatten (Figuur 4.17). In de spectra zijn pieken zichtbaar bij 554, 1665 en 1705 

cm
-1

 die specifiek zijn voor theofylline anhydraat (Airaksinen et al., 2003; Wikström et al, 

2005b). 

 

FIG. 4.17: SPECTRA VAN STALEN OP PUNT B, C EN D (GRANULATIE MET 10% HPMC) 

Uit de granulatie-experimenten met verschillende concentraties HPMC die droog 

gemengd werden met het poedermengsel, kan worden afgeleid dat concentraties van 5% en 

10% HPMC de transitie van theofylline anhydraat naar theofylline monohydraat inhiberen. 

Bij granulatie met 3% HPMC vindt de transitie wel plaats: in de kneedzone (C) en de 

daaropvolgende transportzone (D) bestaan de granulaten uit theofylline monohydraat.  

Wat betreft de stalen bekomen door granulatie met PVP blijkt uit de score plot van 

PC1 versus PC2 (Figuur 4.18) dat de A-stalen een hoge PC1-score hebben. 

Door vergelijking met de loading plot van PC1 (Figuur 4.19), waarin een maximum 

zichtbaar is bij 555 cm
-1

 en een minimum bij 570 cm
-1

, kunnen we hieruit afleiden dat de A-

stalen theofylline anhydraat bevatten, terwijl de stalen B, C en D theofylline monohydraat 

bevatten. Hieruit kan afgeleid worden dat polyvinylpyrrolidone een polymeer is dat de 
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transitie van theofylline anhydraat naar theophylline monohydraat tijdens granulatie niet 

inhibeert.  

 
FIG. 4.18: PC1 VERSUS PC2 SCORE PLOT VAN STALEN GEGRANULEERD MET PVP. STAALNAME TER HOOGTE VAN 

DE TRANSPORTZONE (A), DE TOEVOEGING VAN GRANULATIEVLOEISTOF (B), DE KNEEDZONE (C) EN DE LAATSTE 

TRANSPORTZONE (D).  

(R2X[1]=0,669003; R2X[2]=0,22252) 

 

FIG. 4.19: LOADING PLOT VAN PC1 VAN STAAL DAT GEGRANULEERD WERD MET PVP (R2X[1]=0,669003) 

4.2.2.3 Bespreking 

 Uit de voorgaande experimenten blijkt dat verschillende binders een verschillende 

invloed hebben op de transitie van theofylline anhydraat naar theofylline monohydraat 

tijdens twin screw granulatie. Uit de experimenten met de ConsiGma
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granulatie met PVP en zetmeel de transitie tussen beide polymorfen plaatsvindt, terwijl 

HPMC de transitie inhibeert. Uit de resultaten van de granulatie-experimenten op de APV 

Baker extruder blijkt echter dat de concentratie van HPMC een rol speelt in het al dan niet 

optreden van inhibitie van de transitie. Hoge concentraties HPMC (5 en 10%) blijken de 

transitie van theofylline anhydraat naar monohydraat te inhiberen. Bij gebruik van PVP en 

lagere concentraties HPMC (3%) daarentegen, vindt de overgang tussen de twee vormen van 

theofylline wel plaats. In het geval van granulatie met PVP wordt theofylline monohydraat 

gevormd vanaf het punt van toevoeging van granulatievloeistof; bij granulatie met 3% HPMC 

vindt de vorming van theofylline monohydraat plaats in de kneedzone. Een overzicht van de 

aanwezigheid van de verschillende polymorfen op verschillende plaatsen in de schroefkamer 

in functie van het type binder is weergegeven in Tabel 4.3. 

TABEL 4.3: OVERZICHT VAN HET VOORKOMEN VAN VERSCHILLENDE POLYMORFEN VAN THEOFYLLINE OP 

VERSCHILLENDE PLAATSEN IN DE SCHROEFKAMER VAN DE APV BAKER EXTRUDER IN FUNCTIE VAN HET TYPE 

BINDER 

Binder/ Plaats van 

staalname 

Transportzone (A) Toevoeging 

granulatie- 

vloeistof (B) 

Kneedzone (C) Transportzone (D) 

PVP (2,5%) Theo. Anhydr. Theo. Monohydr. Theo. Monohydr. Theo. Monohydr. 

HPMC (3%) Theo. Anhydr. Theo. Anhydr Theo. Monohydr. Theo. Monohydr. 

HPMC (5%) Theo. Anhydr. Theo. Anhydr Theo. Anhydr Theo. Anhydr 

HPMC (10%) Theo. Anhydr. Theo. Anhydr Theo. Anhydr Theo. Anhydr 

 

De invloed van verschillende excipiënten op de vorming van theophylline 

monohydraat tijdens batchgewijze high shear vochtige granulatie werd onderzocht met 

behulp van Ramanspectroscopie door Wikström et al. (2008). De auteurs besluiten dat PVP 

geen significante invloed heeft op de transformatiekinetiek. HPMC daarentegen heeft een 

inhiberend effect: de transformatie van theofylline anhydraat naar monohydraat start trager 

en de snelheid van transitie is lager. HPMC verhindert de groei van hydraatkristallen (Gift et 

al., 2009). Vermits het polymeer geen sterk waterabsorberende eigenschappen heeft, wat 

de transitie naar de monohydraatvorm zou verhinderen door absorptie van de 

granulatievloeistof, is de inhibitie van de groei te wijten aan specifieke interacties tussen het 

polymeer en het geneesmiddel. Men veronderstelt dat het polymeer adsorbeert aan het 

oppervlak van de groeiende kristallen.   
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4.3 WERVELBEDDROGEN 

 Het feit dat NIR- en Ramanspectroscopie kunnen gebruikt worden voor in-line 

metingen zorgt ervoor dat deze technieken geschikte instrumenten zijn voor het volgen van 

fase-overgangen tijdens verschillende farmaceutische processen. Het monitoren van het 

droogproces (onder andere temperatuur in de droogcel en het vochtgehalte van de 

granulaten) tijdens de productie van vaste geneesmiddelenvormen is van groot belang 

vermits drogen één van de handelingen is die een belangrijke invloed kunnen hebben op de 

eigenschappen van het eindproduct. 

Omwille van de sterke absorptie van water in de NIR-regio is de techniek geschikt 

voor het monitoren van water tijdens een droogproces. In het volgende hoofdstuk wordt de 

ontwikkeling van een calibratiemodel voor de kwantitatieve bepaling van het watergehalte 

in granulaten met NIR spectroscopie tijdens wervelbeddrogen beschreven. 

Daarnaast werd met behulp van Ramanspectroscopie de invloed van verschillende 

temperaturen tijdens het wervelbeddrogen op het voorkomen van verschillende polymorfe 

vormen van theofylline onderzocht. 

4.3.1 Model voor de kwantitatieve bepaling van water tijdens wervelbeddrogen 

4.3.1.1 Ontwikkeling van een calibratiemodel  

 Voor het opstellen van een calibratiemodel voor de kwantitatieve bepaling van het 

watergehalte in de gedroogde granulaten werden off-line continu 20 NIR spectra 

opgenomen van de granulaten onmiddellijk na de vrijstelling uit de droogeenheid. Veertien 

verschillende granulatie-experimenten werden hiervoor uitgevoerd waarbij de instellingen 

van de droogeenheid  werden gevarieerd om granulaten met een spreiding in watergehalte 

te bekomen (zoals beschreven in de sectie Materiaal en Methoden). 

 Drie verschillende PLS modellen werden ontwikkeld voor de bepaling van het 

watergehalte in de granulaten in de wervelbeddroger op basis van de NIR spectra. De X-

matrix bestaat uit de NIR-spectra en de Y-matrix bestaat uit het watergehalte van de 

granulaten gemeten met Karl Fischer. Voor het opstellen van het PLS-model werd een SNV-

correctie uitgevoerd in drie verschillende gebieden: 4000-10000 cm
-1

, wat overeenkomt met 



45 

 

het volledige gebied waarin de NIR spectra werden opgenomen; 4500-7400 cm
-1

, het gebied 

dat de absorptiebanden van water ten gevolge van de eerste boventoon van OH vibraties en 

een combinatie van OH rek- en buigvibraties omvat; en 4850-5400 cm
-1

, het gebied dat enkel 

de absorptieband van water ten gevolge van een combinatie van OH rek- en buigvibraties 

omvat. Voor het uitvoeren van de analyse werden de data gecentreerd. Een overzicht van de 

verschillende modellen staat weergegeven in Tabel 4.4. De keuze van het beste model is 

gebaseerd op de RMSEE (Root Mean Square Error of Estimation) en Q² (goodness of 

prediction) die weergeven in welke mate het model in staat is het watergehalte te 

voorspellen. RMSEE is een maat voor het verschil tussen de waarde voor het watergehalte 

die voorspeld wordt door het model en de geobserveerde waarde voor het watergehalte van 

een bepaald staal. Q² is het percentage van de variatie in de respons dat wordt voorspeld 

door het model wanneer leave-one-out crossvalidatie wordt toegepast. Een goed model 

heeft een hoge Q² vermits deze waarde aangeeft hoe goed het model in staat is nieuwe data 

te voorspellen.  

 

TABEL 4.4: OVERZICHT PLS-MODELLEN IN VERSCHILLENDE RANGES 

Range golfgetal (cm-1) Aantal 

PLS-componenten 

Q² RMSEE (%) 

4850-5400 3 0,985 0,24 

4500-7400 3 0,974 0,32 

4000-10000 3 0,967 0,33 

 

Aangezien algemeen wordt aangenomen dat de variatie in Karl Fischermetingen tot 

0,4% kan bedragen (Grohganz et al., 2010), zijn de RMSEE voor de drie modellen 

aanvaardbaar. Het model dat gebaseerd is  op de range van 4850 tot 5400 cm
-1

 in de NIR 

spectra werd gekozen vermits dit model de hoogste waarde voor Q² bezit en de laagste 

RMSEE heeft. Het PLS-model is weergegeven in Figuur 4.20 waarbij het watergehalte van de 

verschillende stalen zoals bepaald met Karl Fischer uitgezet is ten opzichte van het 

watergehalte dat voorspeld werd op basis van de NIR spectra.  
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FIG. 4.20: WATERGEHALTE GEMETEN MET KARL FISCHER TEN OPZICHTE VAN WATERGEHALTE VOORSPELD OP 

BASIS VAN NIR SPECTRA (RMSEE=0,24%) 

 

De belangrijkste bijdrage in het PLS-model wordt geleverd door de piek bij 5160 cm
-1

 

die overeenstemt met de absorptieband ten gevolge van een combinatie van OH rek- en 

buigvibraties. Deze piek wordt gevisualiseerd in de loading plot van PC2 (Figuur 4.21). 

 

FIG. 4.21: LOADING PLOT VAN PC2 (R2X[2]=0,60) 
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4.3.1.2 Toepasbaarheid van het ontwikkelde calibratiemodel 

In een volgende stap werd onderzocht of het ontwikkelde model kan gebruikt 

worden voor het voorspellen van het watergehalte van andere stalen.  

Verschillende experimenten werden uitgevoerd om de invloed van de temperatuur in 

de droogcel op het voorkomen van verschillende vormen van theofylline tijdens 

wervelbeddrogen te onderzoeken. Gedurende deze experimenten werden eveneens continu 

in-line NIR spectra opgenomen 

Het watergehalte van nieuwe, onafhankelijke stalen werd voorspeld met behulp van 

het ontwikkelde model. Hiervoor werden de vijf laatste NIR-spectra van de continue 

metingen tijdens wervelbeddrogen ingebracht het model. Het voorspelde watergehalte 

werd vergeleken met het watergehalte dat bekomen werd door op het einde van het 

droogproces een staal te nemen en het watergehalte ervan te bepalen via Karl 

Fischertitratie. Een RMSEP (Root Mean Square Error of Prediction) van 0,72% werd 

bekomen. In Figuur 4.22a is het watergehalte zoals bepaald door Karl Fischertitratie uitgezet 

ten opzichte van het watergehalte dat voorspeld werd op basis van de NIR spectra. 

  

FIG. 4.22a: WATERGEHALTE GEMETEN MET KARL FISCHER TEN OPZICHTE VAN WATERGEHALTE VOORSPELD OP 

BASIS VAN NIR SPECTRA VOOR ONAFHANKELIJKE SET VAN SPECTRA. (SPECTRA VAN GRANULATEN GEDROOGD 

BIJ 30, 40, 50, 60, 70 EN 80°C) (RMSEP=0,72%)  
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Uit deze resultaten blijkt dat het ontwikkelde model kan gebruikt worden voor het 

voorspellen van het watergehalte van granulaten die in verschillende condities werden 

bereid.  Het voorspellen van het watergehalte van de granulaten die gedroogd werden bij 

een temperatuur van 50°C blijkt echter moeilijk met het model (Figuur 4.22a). Wanneer 

enkel het watergehalte van de granulaten die gedroogd werden bij een temperatuur van 30, 

40, 60, 70 en 80°C wordt voorspeld aan de hand van het model, wordt een RMSEP van 0,39% 

bekomen (Figuur 4.22b). 

 

FIG. 4.22b: WATERGEHALTE GEMETEN MET KARL FISCHER TEN OPZICHTE VAN WATERGEHALTE VOORSPELD OP 

BASIS VAN NIR SPECTRA VOOR ONAFHANKELIJKE SET VAN SPECTRA. (SPECTRA VAN GRANULATEN GEDROOGD 

BIJ 30, 40, 60, 70 EN 80°C) (RMSEP=0,39%)  

 

4.3.2 Monitoren van het droogproces 

4.3.2.1 Invloed van de temperatuur in de droogcel op de solid state 

 De invloed van de temperatuur tijdens wervelbeddrogen op de solid state van 

theofylline, werd onderzocht door het continu in-line opnemen van Ramanspectra tijdens 

het droogproces. 

 In Figuur 4.23 zijn Ramanspectra uit de verschillende experimenten voorgesteld. Uit 

een piek bij 1687 cm
-1

 in de spectra opgenomen bij 30, 40 en 50°C blijkt dat bij deze 

temperaturen de granulaten voornamelijk bestaan uit theofylline monohydraat. Daarnaast 

bevatten de granulaten ook theofylline anhydraat. Dit blijkt uit een piek bij 1665 cm
-1

 in de 

spectra (Wikström et al., 2005b). De granulaten die gedroogd werden bij 60, 70 en 80°C 

bevatten eveneens theofylline anhydraat. Daarnaast is een maximum zichtbaar bij            
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1692 cm
-1

, een piek die kan toegewezen worden aan de metastabiele vorm van theofylline 

anhydraat (Dukić-Ott et al., 2008). Een Ramanreferentiespectrum voor theofylline 

monohydraat, theofylline anhydraat en de metastabiele vorm is weergegeven in Figuur 4.24. 

 

FIG. 4.23: RAMANSPECTRA IN-LINE OPGENOMEN TIJDENS WERVELBEDDROGEN OP HET EINDE VAN HET 

DROOGPROCES BIJ VERSCHILLENDE TEMPERATUREN (T) VAN DE DROOGCEL 

 

FIG. 4.24: RAMANREFERENTIESPECTRUM VOOR THEOFYLLINE ANHYDRAAT, MONOHYDRAAT EN DE 

METASTABIELE VORM VAN THEOFYLLINE (Dukić-Ott et al., 2008) 

De vorming van een metastabiele vorm van theofylline anhydraat tijdens drogen 

werd voor het eerst beschreven door Phadnis en Suryanarayanan (1997). De ideale 

omstandigheden voor de vorming van deze metastabiele vorm uitgaande van de 

hydraatvorm zijn lage temperaturen (< 60°C) tijdens het droogproces in combinatie met een 

hoge gradiënt in dampdruk tussen de hydraatvorm en de atmosfeer (Morris et al., 2001). 

Airaksinen et al. (2004) onderzochten de invloed van verschillende droogcondities 
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(temperatuur en relatieve vochtigheid) op de aanwezigheid van de verschillende polymorfen 

van theofylline tijdens drogen in een multichamber microscale fluid bed dryer. Bij 

droogtemperaturen van 40 en 50°C bleek de metastabiele vorm van theofylline de 

belangrijkste vorm te zijn. Hogere droogtemperaturen bevorderden de vorming van 

theofylline anhydraat; er bleek echter nog steeds een fractie van de metastabiele vorm van 

theofylline aanwezig te zijn. De mogelijke overgangen tijdens vochtige granulatie en het 

daaropvolgende droogproces zijn samengevat in Figuur 4.25.  

Uit de experimenten uitgevoerd tijdens dit onderzoek blijken temperaturen vanaf 

60°C de vorming van de metastabiele vorm van theofylline te bevorderen. Vanaf deze 

temperaturen bevatten de granulaten een mengsel van theofylline anhydraat en de 

metastabiele vorm. Bij lagere temperaturen (30-40-50 °C) bestaan de granulaten uit 

theofylline anhydraat en theofylline monohydraat. 

 

FIG. 4.25: OVERZICHT VAN DE MOGELIJKE TRANSFORMATIES VAN THEOFYLLINE TIJDENS VOCHTIGE 

GRANULATIE. 1: TEMPERATUUR <60°C, LAGE VOCHTIGHEIDSGRAAD (SNEL DROGEN), 2: TEMPERATUUR >60°C 

OF CONTACT MET VOCHTIGHEID TIJDENS DROGEN (TRAAG DROGEN). STABLE FORM (II)=THEOFYLLINE 

ANHYDRAAT (Morris et al., 2001) 

 

Uit de score plot van PC1 versus PC2 van de spectra die werden opgenomen tijdens 

drogen bij 80°C (Figuur 4.26) blijkt de evolutie van de solid state tijdens het droogproces. 

Een clustering van de spectra 26 tot en met 45 is zichtbaar. Deze observaties hebben een 

hoge PC1-score. De observaties 58 tot en met 111 liggen gegroepeerd in het linkerdeel van 

de score plot en hebben een lage PC1-score en een lage PC2-score.  Tussen deze twee 

clusters liggen de observaties 46 tot en met 57 met een hoge PC2-score. De observaties 1 tot 

en met 25 zijn niet weergegeven in de score plot. Door de onvoldoende vullingsgraad van de 

cel tijdens het eerste gedeelte van de continue metingen kon geen informatie in verband 

met de solid state uit deze spectra worden afgeleid.  
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FIG. 4.26: PC1 VERSUS PC2 SCORE PLOT MET AANDUIDING VAN DE OBSERVATIES (RAMANSPECTRA 

OPGENOMEN TIJDENS WERVELBEDDROGEN BIJ 80°C) EN DE SOLID STATE. THEO. ANHYDR.=THEOFYLLINE 

ANHYDRAAT, THEO. MONOHYDR.=THEOFYLLINE MONOHYDRAAT, THEO. METASTAB.=METASTABIELE VORM 

VAN THEOFYLLINE ANHYDRAAT. (R2X[1]=0,894046; R2X[2]=0,0298203) 

 

De clustering kan verklaard worden door te vergelijken met de loading plot van PC1 

en PC2 (Figuur 4.27a en b). PC1 vertoont een maximum bij 1687 cm
-1

 en een minimum bij 

1694 cm
-1

, overeenstemmend met respectievelijk theofylline monohydraat en de 

metastabiele vorm van theofylline. PC2 vertoont een maximum bij 1694 cm
-1

 en een 

miniumum bij 1707 cm
-1

, overeenstemmend met respectievelijk de metastabiele vorm en 

theofylline anhydraat. Hieruit kan worden afgeleid dat de granulaten in het begin van het 

droogproces (overeenstemmend met de observaties 26 tot en met 45) theofylline 

monohydraat bevatten en op het einde van het droogproces (tijdens de periode 

overeenstemmend met de observaties 58 tot en met 111) de metastabiele vorm van 

theofylline  en theofylline anhydraat bevatten.  
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FIG. 4.27a: LOADING PLOT VAN PC1 (RAMANSPECTRA OPGENOMEN TIJDENS WERVELBEDDROGEN BIJ 80°C)   

(R2X[1]=0,894046) 

 

 

 
 

 

 

FIG. 4.27b: LOADING PLOT VAN PC2 (RAMANSPECTRA OPGENOMEN TIJDENS WERVELBEDDROGEN BIJ 80°C)   

(R2X[2]=0,0298203) 
 
 
 

De solid state van de observaties 46 tot en met 57, die tussen de twee clusters liggen 

in de score plot, kan verklaard worden aan de hand van de score line plot van PC1 (Figuur 

4.28). Voor deze observaties neemt de waarde van PC1 voortdurend af. Door vergelijking 

met de loading plot van PC1 kan hieruit worden afgeleid dat in deze periode de metastabiele 

vorm van theofylline gevormd wordt. 
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FIG. 4.28: SCORE LINE PLOT VAN PC1 (RAMANSPECTRA OPGENOMEN TIJDENS WERVELBEDDROGEN BIJ 80°C) 

(R2X[1]=0,894046) 

 

Uit deze resultaten kan besloten worden dat bij wervelbeddrogen bij 80°C de 

vorming van de metastabiele vorm van theofylline begint 9 min na de start van het 

droogproces. De zelfde analyse werd uitgevoerd op de Ramanspectra die werden 

opgenomen tijdens wervelbeddrogen bij 60 en 70°C. Hieruit blijkt dat de vorming van de 

metastabiele vorm van theofylline begint respectievelijk 11 en 10 min na de start van het 

drogen.  

In Figuur 4.29 staan de individuele spectra voor spectra uit de verschillende clusters 

afgebeeld, met aanduiding van de solid state van theofylline.  
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FIG. 4.29: RAMANSPECTRA VOOR VERSCHILLENDE OBSERVATIES OPGENOMEN TIJDENS WERVELBEDDROGEN 

BIJ 80°C MET AANDUIDING VAN DE SOLID STATE VAN THEOFYLLINE. THEO. ANYDR.=THEOFFYLLINE 

ANHYDRAAT, THEO. METASTAB.=METASTABIELE VORM VAN THEOFYLLINE, THEO. MONOHYDR.=THEOFYLLINE 

MONOHYDRAAT 

4.3.2.2 Droogprofielen tijdens fluidisatie 

Eén van de pluspunten van de ConsiGma
TM

 is de automatische weergave en opslag 

van de waarden van bepaalde parameters zoals snelheid van vloeistoftoevoeging, 

temperatuur van de verschillende droogcellen of de schroefsnelheid van de granulator. Aan 

de hand van de evolutie van de waarden voor deze parameters, zou de productie van de 

granulaten en het droogproces kunnen gevolgd worden. 

 Tijdens het testen van de invloed van de temperatuur in de droogcel tijdens het 

wervelbeddrogen op de eigenschappen van de granulaten werden continu in-line NIR 

spectra opgenomen. Het watergehalte van de granulaten tijdens het wervelbeddrogen kon 

voorspeld worden op basis van de opgenomen NIR spectra met behulp van het hierboven 

beschreven PLS-model.  

 Het droogprofiel voor de granulaten die gedroogd werden bij 80°C, dat bekomen 

werd door het watergehalte te voorspellen met het calibratiemodel op basis van de NIR 

spectra, is zichtbaar in Figuur 4.30. Voor de eerste 200 s kan het watergehalte van de 

granulaten niet voorspeld worden met behulp van het model. Door de onvoldoende 

vullingsgraad van de cel gedurende deze tijdspanne konden geen NIR spectra worden 

opgenomen. Uit de resultaten blijkt dat het watergehalte daalt vanaf het begin van de 
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fluidisatie. Gedurende de eerste 300 s van het droogproces is er een snelle daling van het 

watergehalte van de granulaten: het watergehalte van natte granulaten werd bepaald met 

Karl Fischer en bedraagt 11%; na 300 s bevatten de granulaten nog 5,5% water. De daling 

van het watergehalte van de granulaten is zichtbaar als een stijging van de 

vochtigheidsgraad van de uitgaande lucht in de droger (Figuur 4.31). De vochtigheidsgraad 

bereikt een maximum (A) na ongeveer 300 s. Dit punt stemt overeen met het tijdstip waarop 

het vullen van de cel van de droogeenheid beëindigd is. Na dit punt vindt enkel nog 

fluidisatie plaats en is een duidelijke daling van de relatieve vochtigheid van de uitgaande 

lucht merkbaar. Na 600 s (B) wordt een plateau bereikt in het droogprofiel. Vanaf dit punt is 

er een meer geleidelijke daling van de relatieve vochtigheid van de uitgaande lucht. Deze 

geleidelijke daling van de relatieve vochtigheid en het watergehalte op het einde van het 

droogproces zou verklaard kunnen worden door de trage dehydratatie van theofylline 

monohydraat. De eerste stap in het droogproces is steeds de snelle evaporatie van vrije 

watermolecules, waarna een trage dehydratatiestap volgt waarbij de watermolecules 

ontsnappen uit de tunnels die gevormd worden door de omgevende molecules (Räsänen et 

al., 2003).  

 

FIG. 4.30: DROOGPROFIEL TIJDENS WERVELBEDDROGEN BIJ T=80°C. A=EINDE VULTIJD, B=PLATEAU IN 

WATERGEHALTE 
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FIG. 4.31: EVOLUTIE VAN DE RELATIEVE VOCHTIGHEIDSGRAAD VAN DE UITGAANDE LUCHT IN DE DROGER 

TIJDENS WERVELBEDDROGEN BIJ T=80°C. A=EINDE VAN DE VULTIJD VAN DE CEL, B=PLATEAU WATERGEHALTE, 

RH=RELATIEVE VOCHTIGHEIDSGRAAD 

  

De dehydratatie van theofylline monohydraat kon gevolgd worden aan de hand van 

de verandering van relatieve vochtigheidsgraad van de uitgaande lucht in de droger. Deze 

methode levert echter geen informatie over mogelijke veranderingen in de solid state van 

theofylline. 

Een andere mogelijkheid om het droogproces te volgen bestaat erin de temperatuur 

in de droogcel tijdens wervelbeddrogen te volgen. De evolutie van de temperatuur in functie 

van de tijd bij wervelbeddrogen bij 80 °C staat weergegeven in Figuur 4.32. Uit de 

voorspelling van het watergehalte op basis van de NIR spectra aan de hand van het 

calibratiemodel blijkt dat het watergehalte van de granulaten niet meer afneemt na 600s 

droogtijd (Figuur 4.30). Uit Figuur 4.32 blijkt dat de temperatuur van de droogcel initieel snel 

daalt, vervolgens opnieuw stijgt om na 600s ongeveer constant te blijven. De initiële snelle 

daling van de temperatuur van de droogcel is te wijten aan het vullen van de cel met natte 

granulaten gedurende deze periode. De trends in de evolutie van het watergehalte van de 

granulaten en de evolutie van de temperatuur in de droogcel, beiden in functie van de 

droogtijd, kunnen aan elkaar gelinkt worden. Toch lijkt deze methode (voorlopig) niet 

geschikt om met voldoende zekerheid het einde van het droogproces te kunnen vastlegggen.  
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FIG. 4.32: EVOLUTIE VAN DE TEMPERATUUR (°C) IN DE DROOGCEL IN FUNCTIE VAN DE DROOGTIJD (s) TIJDENS 

WERVELBEDDROGEN BIJ 80°C 
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5. CONCLUSIE 

De focusafstand voor de verschillende Ramanprobes werd vastgelegd op 0 en 0,5 cm 

voor respectievelijk de short en de long immersieprobe en op 0,5 en 7,5 cm voor 

respectievelijk de NCO-1- en de NCO-2-probe. 

Uit analyse van de deeltjesgroottedistributie tijdens granulatie met behulp van een 

Parsumprobe blijken de voedingssnelheid van het poeder en de temperatuur van de 

schroefkamer een significant effect te hebben op de deeltjesgrootte. In-line meting met de 

Parsumprobe is een bruikbare methode voor het bepalen van de deeltjesgrootte tijdens 

vochtige granulatie, hoewel met deze methode meer grote granulaten werden gemeten. 

Met zeefanalyse daarentegen is de fractie deeltjes kleiner dan <150 µm die gedetecteerd 

wordt, groter. Een nadeel van de Parsumprobe is echter dat de probe vuil wordt tijdens de 

metingen ondanks een permanente luchtstroom om het optisch oppervlak te reinigen.  

Het gebruik van verschillende binders tijdens granulatie heeft een invloed op de solid 

state van theofylline. Bij granulatie met PVP, zetmeel en 3% HPMC werd een transitie van 

theofylline anhydraat naar theofylline monohydraat waargenomen. Bij gebruik van 

concentraties van 5 en 10% HPMC daarentegen, werd deze transitie geïnhibeerd. 

NIR spectroscopie kan gebruikt worden voor de kwantificatie van water in de 

granulaten in de wervelbeddroger. Een PLS-model met een RMSEE van 0,24%, en waarin de 

belangrijkste bijdrage wordt geleverd door de absorptieband van water bij 5160 cm
-1

, werd 

opgesteld. Bovendien kon het ontwikkelde model toegepast worden voor het bepalen van 

het watergehalte van onafhankelijke stalen. Een RMSEP van 0,39% werd hierbij bekomen. 

NIR en Ramanspectroscopie kunnen gebruikt worden voor het monitoren van het 

droogproces. Met behulp van Ramanspectroscopie werd de invloed bepaald van de 

temperatuur tijdens het drogen op de solid state. Bij lage droogtemperaturen (30, 40, 50°C) 

bestonden de granulaten uit theofylline monohydraat en anhydraat. Bij hogere 

temperaturen (60, 70, 80°C) ontstond tijdens het drogen ook de metastabiele vorm van 

theofylline. Aan de hand van NIR spectra opgenomen tijdens het drogen kon, op basis van 

het ontwikkelde model voor de kwantificatie van water, het watergehalte van de granulaten 

tijdens drogen voorspeld worden. Een verband tussen deze droogprofielen en de relatieve 

vochtigheidsgraad van de lucht kon vervolgens vastgesteld worden.  
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