
IMA Group’un ilaç endüstrisi için otomatik sistemler ve 
makine üretimine ayrılmış bölümü IMA Active, yakın 
zamanda OMRON’un yüksek hızlı renkli kameraya ve 
tavan ışığına sahip görsel denetim sistemini kurarak 
sürekli tablet kaplama çözümünü yükseltti. Sonuç olarak 
hem ayrı ayrı tabletlerin yüzeylerinin hem de tüm 
tabletler açısından tek tip kaplamanın son derece doğru 
bir şekilde değerlendirilmesi sağlandı.

İlaç endüstrisi, geleneksel toplu üretim yaklaşımından sürekli 
üretime geçmek için devamlı olarak proseslerin gerçek 
zamanlı olarak izlenebildiği teknolojik çözümler arayışındadır. 

İşleme ve paketleme ekipmanlarının tasarım ve üretiminde 
dünya lideri olan IMA Group, bu talebi karşılamak üzere ilaç 
bölümlerinden biri olan IMA Active bünyesinde oral katı 

dozaj formlarının işlenmesine yönelik olarak giderek daha 
yenilikçi makineler geliştirmektedir. OMRON görsel denetim 
sisteminin kurulumu sayesinde, artık hem her bir tabletin 
yüzeyinin hem de tüm tabletlerin tutarlı olarak kaplanmasını 
sağlamak açısından tek tip kaplamayı son derece doğru bir 
şekilde değerlendirebilen sürekli tablet kaplama makinesi 
CROMA, buna örnek olarak gösterilebilir. 

IMA Active Otomasyon Müdürü Marco Minardi şöyle diyor: 
“Tasarımla Kalite (QbD) konsepti esasen, temel özelliklerin 

tanımlanması yoluyla hem ürün hem de üretim için istenen 

kalite profilini tanımlayan prensiplere dayanıyor. Bu da, ürünün 

yaşam döngüsü boyunca tutarlı kalite seviyesini korumak için 

sürekli proses izlemenin kritik bir önem taşıdığı anlamına geliyor. 

Bu nedenle, doğru ve en uygun güvenlik düzeyini sağlamak için 

gerçek zamanlı ve çevrimiçi izleme stratejileri çok önemlidir.”

Tek Tip Tablet Kaplama: OMRON’un 
Görsel Denetim Sistemleri, IMA 
Group’un İlaç Endüstrisi Standartlarını 
Yükseltmesine Yardımcı Oluyor



Geometri ve İzleme ile Tutarlı Sonuçlar
Ürünün tüm kaplama prosesi boyunca hareketini sağlayan 
CROMA, tam anlamıyla sürekli üretimi mümkün kılmak üzere 
tasarlanmıştır. İlaç endüstrisindeki müşteriler için avantajlar 
arasında optimize edilmiş üretim, proses esnekliği, 
verimlilik, daha küçük ekipman boyutları ve daha düşük 
maliyetler yer alır. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse 
sistem, seri veya paralel olarak çalışan dört adede kadar 
modül kullanabilmenizi sağlar. Tabletler, sıcak hava akışıyla 
beslenen delikli döner bir tamburdan geçer ve açıkta kalan 
yüzeyleri püskürtme tabancaları kullanılarak kaplanır. 

Pazar standartları, her bir tabletin hem dış kaplaması 
açısından hem de aynı partideki diğer tabletlere göre tek tip 
olmasını gerektirir. Bu nedenle makinenin iç geometrisi, 
prosesin maksimum seviyede tekrarlanabilir olmasını 
sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tüm tabletlerin aynı şekilde 
işlenmesi, ürün görünümünün tek tip olmasını sağlamanın 
ilk adımıdır. 

Ancak proses izleme, sonucun doğrulanması için işlenen 
tüm tabletlerin kalite göstergelerinin etkili bir şekilde analiz 
edilmesini sağlamak açısından da gereklidir. IMA Active, bu 
konuyu OMRON’a danıştı ve OMRON’un görsel denetim 
sistemlerini kurmaya karar verdi. Bu sistemler, standart 
dillerde programlanabilen ve en yaygın, en güncel iletişim 
protokollerini kullanan yüksek düzeyde özelleştirilebilir, 
yüksek performanslı endüstriyel kameralar kullanır.  

Tutarlılık, Uyumluluk Sağlar
IMA Active, proseslerin belirlenen standartlara uygun olarak 
sürekli ve doğru bir şekilde izlenebilmesi için yüksek hızlı 
renkli kamera (nominal kare hızı 163 fps) ve tavan ışığı ile 
donatılmış OMRON endüstriyel görsel denetim sistemini 

kullanan bilgisayar tabanlı bir görsel denetim teknolojisini 
uygulamaya koydu. OMRON’un sistemi, gölgeler ve 
yansımalar gibi denetimi etkileyebilecek diğer yanıltıcı 
unsurları ortadan kaldırırken görüntüleri sürekli olarak 
yakalayabilir. 

IMA Active, Python ve OpenCV kullanarak amaca yönelik bir 
tablet izleme yazılımı geliştirdi. IMA Active Yazılım Mühendisi 
Giuliano Maria Emiliani şunları söylüyor: “Üretimi kolay ve 

verimli bir şekilde izleyebiliyoruz ve kamera tarafından çekilen 

her kareyi anında işliyoruz. Öncelikle, sistem her bir tableti tek tek 

algılıyor. Ardından, tabletin bir sonraki karedeki konumu, fiziksel 

değerlendirmelere göre tahmin ediliyor ve bu da tabletin tüm 

yolculuğunun takip edilmesini kolaylaştırıyor. Yani her tabletin 

kaplaması yalnızca bir kez denetleniyor ve böylece hesaplama 

yükü azalmış oluyor. Son olarak, toplanan verilere dayalı olarak 

tabletler için hem ayrı ayrı hem de toplu olarak tek tip 

kaplamaya ilişkin önemli göstergeler hesaplanıyor ve OPC UA 

(Açık Platform İletişimleri Birleşik Mimarisi) üzerinden makineye 

gerçek zamanlı olarak gönderiliyor. Bu şekilde, nihai ürünün 

kalitesini artırmak için belirli proses parametreleri 

değiştirilebiliyor. Bu, tam olarak akıllı otomasyonun tanımıdır.”

Görsel denetim ve kalite kontrol çözümleri; OMRON’un 
robotlar, taşıma, izleme ve güvenlik sistemlerini de içeren 
kapsamlı endüstriyel otomasyon teknolojilerinin yalnızca bir 
parçasıdır. Bu durumda OMRON, görsel denetim sistemine 
ek olarak IMA Active’e en iyi çözümü seçmeye ve sistemde 
ince ayar yapmaya yardımcı olmak için son derece uzman 
teknik destek de sundu. Bu, en baştan ilk test prosesi için 
ölçeklenebilir çözümlerin kullanımının değerlendirilmesine 
olanak tanıdı, bu da standart görsel denetim sistemlerinin 
yerine daha fazla özgürlük sunan açık teknolojilerin tercih 
edilmesini sağladı. 



OMRON Yaşam Bilimleri’nde Kilit Müşteri Yöneticisi Michela 
Siena şunları söylüyor: “Söz konusu Pharma 4.0 ve dijitalleşme 

prosesleri olduğunda, gerçek bir dönüşüm elde etmek için 

bütünsel bir yaklaşım benimsemenin ve teknoloji sağlayıcısı ile 

makine kurucusu/üreticisi arasında etkili bir iş birliği sağlamanın 

ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.”

Yüksek Doğruluklu Tablet İzleme
OMRON’un görsel denetim sistemi ile donatılmış CROMA 
tablet kaplama sistemi, çeşitli ürün tipleri için sağlamlığını ve 
uyarlanabilirliğini kanıtladı. Proses performansındaki 
herhangi bir değişiklik, tabletlerin tek tip olduğunu belirten 
göstergeler izlenerek kolayca tespit edilebilir. Teknoloji, renk 
değişimlerini daha doğru bir şekilde tespit etmek için CIELAB 
renk alanı içinde çalışarak makine tarafından işlenen 
tabletleri denetleyebilir. 

Genel olarak bakıldığında, denetim otomasyonu IMA’nın 
sürekli kaplama alanında yeni bir doğruluk düzeyine 
ulaşmasına olanak tanıdı. Ürün ve makine arasındaki 
bütünleşme nihayet sağlandı: CROMA, ürün durumu 
hakkında kapsamlı bilgi edinerek prosesi iyileştirmek için 
kendi kendini düzenleyebilir.

Marco Minardi, durumu şu sözlerle özetliyor: “Bu proje, 

müşterilerimiz ve en önemlisi hastalar için söz konusu olan 

avantajlara dair net bir vizyon sunuyor. Çözümümüz, parti 

başına birkaç tabletin kaplamasını analiz etmek için renkli 

spektrofotometreler gibi çevrimdışı cihazları kullanmak yerine 

üretimi gerçek zamanlı olarak izlememize olanak tanır. Bu da, 

ilaç endüstrisi genelindeki müşterilere güvenlikle ilgili somut 

destek sağlamamıza imkan tanıyarak üretimin güvenilirliğini ve 

genel kalitesini önemli ölçüde artırır.”

IMA Group hakkında
IMA Group; ilaç, kozmetik, gıda ürünleri, çay ve kahve işleme ve paketlemeye yönelik otomatik makinelerin tasarımı ve üretiminde dünya 
lideridir. IMA Group, 53 üretim tesisiyle (İtalya, Almanya, Fransa, İsviçre, İspanya, Birleşik Krallık, ABD, Hindistan, Malezya, Çin ve Arjantin‘de) 
yaklaşık 80 ülkeye yayılan geniş bir satış ağına sahiptir ve orta doğu Avrupa‘da temsilcilik ofisleri ve 50‘den fazla şubesi bulunur. Daha fazla 
bilgi için şu adresi ziyaret edin: https://ima.it/en  

OMRON hakkında 
OMRON Corporation, otomasyon alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından biridir. Çalışmaları, „Sensing & Control + Think“ temel 
teknolojisine dayanır. OMRON; endüstriyel otomasyon, elektronik komponentler, sosyal altyapılar için sistemler ve sağlık ve çevre için 
çözümler dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir. 1933 yılında kurulan OMRON, dünya genelinde yaklaşık 30.000 
çalışana sahiptir ve yaklaşık 120 farklı ülke ve bölgede ürün ve hizmet sunmaktadır. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: https://
industrial.omron.eu


