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Qualidade total na pré-formação: sistema inovador revela 
uma nova etapa na produção de aço e alumínio 

 

BLANKING MASTER – Inovação que 
permite detectar defeitos em peças 
brutas de qualquer formato 
 
Devido à geometria complexa das peças brutas, até agora as 

inspeções de superfície não eram realizadas nas linhas de corte 

por matriz. No entanto, o processo de corte por matriz apresenta 

grandes desafios à qualidade do produto, especialmente a 

condição das bobinas fornecidas e os defeitos na superfície que 

podem ocorrer durante o processamento. Agora, um novo 

sistema revela outra linha de fornecimento automotivo para a 

inspeção automática da superfície: com um controle de qualidade 

automático inteligente durante o corte por matriz, é possível 

garantir, pela primeira vez, a satisfação do cliente de forma 

confiável. 

 

Adquirir bobinas em bruto a diferentes fornecedores pode resultar em 

diferentes níveis de qualidade dos materiais usados para as peças 

brutas. O próprio processo do corte por matriz, muito exigente, 

também pode provocar defeitos (por ex., arranhões, marcas dos rolos) 

em peças gravadas. Sem um controle de qualidade automático, 

frequentemente surgem reclamações. Até agora, a resposta a este 

desafio passava frequentemente por um downgrade preventivo. No 

entanto, preservar a qualidade desta forma representa a perda de 

resultados financeiros. O desafio da inspeção consiste em reconhecer 

o formato das peças brutas. No passado, devido à falta de informação 
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sobre a geometria dos objetos, era impossível detectar defeitos na 

superfície. 

 

Com o Blanking Master, a ISRA Parsytec oferece a solução: o novo 

sistema reconhece imediatamente o formato e eventuais defeitos 

através da inspeção da superfície. A iluminação nos dois lados, a 

transmissão para reconhecimento de forma de contorno e a reflexão 

para reconhecimento de defeitos permitem detectar os defeitos 

somente dentro do molde. Não é necessário conhecer previamente o 

formato da peça; o sistema reconhece os formatos de cada objeto a 

ser inspecionado, tornando a tecnologia altamente flexível. Um 

software pré-configurado e, ao mesmo tempo, adaptativo, detecta e 

classifica de forma confiável todos os defeitos através da classificação 

baseada em dados para um posterior processamento. 

 

Máxima qualidade com a inspeção óptica 

 

Realizar inspeções da superfície após o corte reduz os custos e 

aumenta o rendimento; além disso, conhecer a qualidade real do 

produto evita um downgrade desnecessário. Oferecer uma qualidade 

confiável aumenta a satisfação do cliente e evita reclamações. Junto a 

isso, a instalação rápida e fácil contribui para um rápido retorno sobre 

o investimento. A indicação dos resultados de inspeção em tempo real 

permite aos usuários tirar conclusões diretas sobre a qualidade do 

processo, contribuindo para uma redução sustentável do custo e 

aumentando, consequentemente, o rendimento total das linhas de 

produção. Além disso, a detecção e classificação dos erros oferece a 

possibilidade de eliminar as causas na sua origem e evitar defeitos. 

Isso resulta em processos aperfeiçoados até mesmo antes do defeito 
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ocorrer, conduzindo a produtos excelentes para aplicações de alta 

qualidade.  

 

O Blanking Master é particularmente adequado para qualificar folhas 

de formato livre e, por isso, ideal para componentes automotivos. 

Devido às peças individualmente perfuradas e moldadas de acordo 

com os requisitos de cada cliente, mesmo se os requisitos de 

qualidade do cliente tiverem sido atendidos, é impossível atribuir 

peças individuais a outro cliente com base na qualidade da superfície. 

Além disso, no exigente mercado automotivo, fornecer produtos 

testados com uma qualidade confiável é fundamental visto que, 

emocionalmente, os consumidores finais não aceitam nada menos do 

que um carro novo perfeito.  

 

Além do Blanking Master, a ISRA Parsytec também oferece um 

portfólio completo de sistemas de inspeção para toda a cadeia de 

produção de aço e alumínio. Ele incorpora a experiência obtida em 

mais de 750 instalações de sistemas de inspeção de superfície, 

resultando em um controle automatizado da qualidade logo desde o 

início do processo de produção. Por exemplo, o SURFACE MASTER 

permite a inspeção óptica automática inteligente da superfície em 

todas as etapas da produção. 

 

Os módulos do software EXPERT
5i
 complementam os sistemas e 

usam os dados de inspeção coletados para identificar uma potencial 

otimização: a base para tomar decisões relacionadas com a qualidade 

e respeitar exigentes padrões de qualidade. Os módulos conseguem 

comparar os dados e os requisitos de qualidade específicos da 

encomenda, criando, então, recomendações com base no 
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conhecimento. Eles analisam o progresso e fornecem notificações 

correspondentes, mesmo se os desvios se situarem dentro da 

tolerância permitida, permitindo corrigir o processo mesmo antes da 

ocorrência de defeitos.  
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O sistema BLANKING MASTER inspeciona toda a superfície das 

peças brutas e exibe na tela todos os defeitos encontrados na 

superfície. 


