
IMA Active, oddział IMA Group zajmujący się produkcją 
zautomatyzowanych systemów i maszyn dla przemysłu 
farmaceutycznego, niedawno zaktualizował swoje 
rozwiązanie do tworzenia ciągłych powłok tabletek, 
instalując system wizyjny OMRON wyposażony w szybką 
kolorową kamerę i oświetlenie kopułowe. Wynik: bardzo 
dokładna ocena jednorodności powłoki, zarówno pod 
względem powierzchni poszczególnych tabletek, jak i 
wszystkich tabletek zbiorczo.

IAby odejść od tradycyjnego podejścia bazującego na 
partiach do produkcji ciągłej, przemysł farmaceutyczny stale 
poszukuje rozwiązań technologicznych, dzięki którym 
procesy mogą być monitorowane w czasie rzeczywistym. 

Aby sprostać temu zapotrzebowaniu, IMA Group, światowy 
lider w projektowaniu i produkcji urządzeń do przetwarzania 
i pakowania, opracowuje coraz bardziej innowacyjne 
maszyny do przetwarzania stałych form doustnych dawek 

leków w ramach jednego z oddziałów farmaceutycznych 
— IMA Active. Jednym z przykładów jest CROMA, czyli 
maszyna do ciągłego powlekania tabletek, która dzięki 
zamontowaniu systemu wizyjnego OMRON jest obecnie w 
stanie dokonać bardzo dokładnej oceny jednorodności 
powłoki, analizując powierzchnię każdej tabletki w celu 
zagwarantowania, że wszystkie tabletki są powlekane w 
sposób jednorodny. 

Według Marco Minardiego, kierownika ds. automatyzacji w 
IMA Active, „Koncepcja Quality by Design (QbD) opiera się 

zasadniczo na zasadach określających wymagany profil jakości 

zarówno dla produktu, jak i dla produkcji poprzez identyfikację 

kluczowych atrybutów. Oznacza to, że stałe monitorowanie 

procesu ma kluczowe znaczenie dla utrzymania jednolitego 

poziomu jakości w całym cyklu życia produktu. Dlatego też, aby 

zapewnić właściwy i najbardziej odpowiedni poziom 

bezpieczeństwa, niezbędne są strategie monitorowania w 

czasie rzeczywistym i online”.

Jednolita powłoka tabletek: systemy 
wizyjne firmy OMRON pomagają IMA 
Group podnieść standardy w branży 
farmaceutycznej



Spójne wyniki dzięki geometrii i monitorowaniu
CROMA to rozwiązanie zaprojektowane w celu zapewnienia 
prawdziwie ciągłej produkcji, które przemieszcza produkt 
przez cały proces nakładania powłoki. Korzyści dla klientów 
w branży farmaceutycznej obejmują optymalizację 
produkcji, elastyczność procesu, wydajność, zmniejszenie 
rozmiaru sprzętu i obniżenie kosztów. Dokładniej mówiąc, 
system umożliwia użycie maksymalnie czterech modułów 
pracujących szeregowo lub równolegle. Tabletki 
przechodzą przez obracający się perforowany bęben, 
zapewniający przepływ gorącego powietrza, a ich 
odsłonięta powierzchnia jest powlekana za pomocą dyszy 
opryskowych. 

Normy rynkowe wymagają, aby każda tabletka była 
jednolita, zarówno pod względem zewnętrznej powłoki, jak 
i w odniesieniu do innych tabletek w tej samej partii. 
Dlatego też geometria wewnętrzna maszyny została 
zaprojektowana w celu zapewnienia maksymalnej 
powtarzalności procesu. Przetwarzanie wszystkich tabletek 
w ten sam sposób jest pierwszym krokiem do zapewnienia 
jednolitego wyglądu produktu. 

Jednakże w celu weryfikacji wyników wymagane jest 
również monitorowanie procesu, aby zagwarantować, że 
wskaźniki jakości wszystkich przetworzonych tabletek są 
skutecznie analizowane. Dlatego też IMA Active szukała 
pomocy firmy OMRON i jej systemów wizyjnych, które 
wykorzystują wysoce konfigurowalne, wysokowydajne 
kamery przemysłowe, które można zaprogramować w 
standardowych językach i które obsługują najczęściej 
stosowane, aktualne protokoły komunikacyjne. 

Spójność oznacza zgodność z wymaganiami
W celu zapewnienia ciągłego i dokładnego monitorowania 
procesów zgodnie z ustalonymi standardami firma IMA 
Active wdrożyła komputerową technologię wizyjną 
wykorzystującą przemysłowy system wizyjny OMRON 
wyposażony w szybką kamerę kolorową (o nominalnej 
liczbie klatek na sekundę 163 fps) i oświetlenie kopułowe. 
System firmy OMRON może stale rejestrować obrazy, 
eliminując jednocześnie inne mylące elementy, takie jak 
cienie i odbicia, które mogą mieć wpływ na kontrolę. 

W IMA Active oprogramowanie do śledzenia tabletek ad 
hoc zostało opracowane przy użyciu języków Python i 
OpenCV. Według Giuliano Marii Emilianiego, inżyniera ds. 

oprogramowania w IMA Active, „możemy łatwo i sprawnie 

monitorować produkcję, obrabiając każdą klatkę 

zarejestrowaną przez kamerę w czasie rzeczywistym. Przede 

wszystkim system wykrywa każdą tabletkę. Położenie tabletki w 

następnej klatce jest następnie przewidywane w oparciu o 

warunki fizyczne, co ułatwia monitorowanie całej jej podróży. 

Oznacza to, że powłoka każdej tabletki jest sprawdzana tylko 

raz, co zmniejsza obciążenie obliczeniowe. Wreszcie, w oparciu o 

zebrane dane, obliczane są istotne wskaźniki jednolitości 

powłoki dla tabletek, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, a 

następnie są one przesyłane w czasie rzeczywistym do maszyny 

za pośrednictwem OPC UA (Open Platform Communications 

Unified Architecture). W ten sposób można zmodyfikować 

określone parametry procesu w celu poprawy jakości produktu 

końcowego. Tak naprawdę jest to definicja inteligentnej 

automatyki”.

Rozwiązania do kontroli wizualnej i kontroli jakości są tylko 
częścią szerokiej gamy technologii automatyki 
przemysłowej firmy OMRON, która obejmuje również 



robotykę, obsługę, monitorowanie i systemy 
bezpieczeństwa. W tym konkretnym przypadku, oprócz 
systemu wizyjnego, firma OMRON IMA Active zaoferowała 
wysoce specjalistyczną pomoc techniczną, która 
pozwoliła wybrać najlepsze rozwiązanie i dostroić 
system. Umożliwiło to ocenę wykorzystania skalowanych 
rozwiązań do wstępnego procesu testowania od 
początku procesu, co pozwoliło wykluczyć standardowe 
systemy wizyjne na korzyść otwartych technologii, które 
oferują większy stopień swobody. 

„Jeśli chodzi o Pharma 4.0 i procesy digitalizacji, wiemy, jak ważne 

jest przyjęcie holistycznego podejścia i zapewnienie skutecznej 

współpracy między dostawcą technologii a producentem maszyn 

w celu osiągnięcia prawdziwej transformacji” przekonuje 
Michela Siena, kierownik ds. kluczowych klientów w dziale 
nauk przyrodniczych firmy OMRON.

Dokładne monitorowanie tabletek
System nakładania powłok tabletek CROMA wyposażony w 
system wizyjny OMRON okazał się solidny i przystosowany 
do różnych typów produktów. Wszelkie zmiany w 

wydajności procesu można łatwo wykryć poprzez 
monitorowanie wskaźników jednorodności. Technologia ta 
umożliwia kontrolę tabletek przetworzonych przez 
urządzenie dzięki pracy w przestrzeni kolorów CIELAB, aby 
dokładniej określić różnice między kolorami. 

Automatyzacja inspekcji umożliwiła IMA osiągnięcie 
nowego poziomu dokładności w obszarze powlekania 
ciągłego. Ostatecznie osiągnięto idealne połączenie 
produktu i maszyny: dzięki kompleksowej znajomości 
stanu produktu CROMA może samodzielnie regulować 
proces w celu jego dopracowania.

Marco Minardi podsumowuje słowami: „Ten projekt ma jasną 

wizję korzyści dla naszych klientów, a co najważniejsze dla 

pacjentów. Zamiast wykorzystywać instrumenty offline, takie 

jak spektrofotometry kolorowe, do analizy powłoki kilku tabletek 

na partię, nasze rozwiązanie pozwala nam monitorować 

produkcję w czasie rzeczywistym. Znacznie zwiększa to 

niezawodność i ogólną jakość produkcji, umożliwiając nam 

zapewnienie namacalnego wsparcia w zakresie bezpieczeństwa 

klientom w całym świecie farmaceutycznym”.

Informacje o IMA Group
IMA Group jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji zautomatyzowanych maszyn do przetwarzania i pakowania 
farmaceutyków, kosmetyków, produktów spożywczych, herbaty i kawy. Grupa posiada rozległą sieć sprzedaży obejmującą około 80 
krajów, z 53 zakładami produkcyjnymi (we Włoszech, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, USA, Indiach, Malezji, 
Chinach i Argentynie), przedstawicielstwa w Europie Środkowo-Wschodniej i ponad 50 agencji. Więcej informacji można znaleźć na 
stronie https://ima.it/en  

O firmie OMRON 
OMRON Corporation jest jedną z wiodących organizacji na świecie w dziedzinie automatyki. Jej praca opiera się na podstawowej 
technologii „Sensing & Control + Think”. OMRON działa w różnych sektorach, w tym w obszarze automatyki przemysłowej, 
komponentów elektronicznych, systemów infrastruktury społecznej i rozwiązań dla ochrony zdrowia i środowiska. Założona w 1933 
r. firma OMRON ma na całym świecie około 30 000 pracowników i oferuje produkty i usługi w około 120 różnych krajach i regionach. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie https://industrial.omron.eu


