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Projeto de desenvolvimento conjunto da ISRA VISION 
PARSYTEC e Tata Steel já em funcionamento com êxito 

 

Com a detecção de baixo contraste da 
ISRA, a Tata Steel está agora prevendo 
defeitos periódicos na superfície 
 
Os defeitos periódicos na superfície, provocados por rolos 

defeituosos, influenciam significativamente a qualidade da tira de 

aço. Conseguir detectar este tipo de defeitos antes de eles se 

tornarem visíveis a olho nu é uma enorme vantagem para 

qualquer fabricante de aço. Se os defeitos forem detectados a 

tempo, os rolos podem ser substituídos antes do surgimento de 

danos periódicos. A ISRA VISION PARSYTEC e a Tata Steel 

desenvolveram um método especial para detectar estes defeitos. 

A tecnologia baseada em algoritmo permite detectar marcas 

minúsculas do rolo na superfície da tira e identificar o rolo 

causador com total precisão. Como resultado, é possível uma 

manutenção preditiva e o rolo defeituoso pode ser substituído 

antes de a qualidade diminuir. Os fabricantes têm a garantia de 

uma qualidade sempre alta e rendimentos estáveis.  

 

O primeiro sistema totalmente operacional foi implementado com 

sucesso em uma unidade da Tata Steel em Ijmuiden, na Holanda, 

onde é produzido, entre outros, aço para embalagens e contêineres. 

Para a ISRA e a empresa, trata-se de um avanço decisivo e o início de 

um programa muito mais amplo. Estão atualmente em preparação 

outras aplicações, tanto na unidade de Ijmuiden como para outros 

fabricantes de aço. O seu interesse foi suscitado pela instalação de 
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referência que já ajuda a Tata a evitar defeitos de forma 

completamente confiável e eficaz, gerando um retorno sobre o 

investimento melhor do que previsto.  

 

Devido às altas velocidades de produção fabril e condições ambiente 

difíceis, o controle de qualidade automatizado no processo de 

laminação a frio é fundamental, mas extremamente difícil. Os clientes 

de diversas indústrias definem requisitos muito rigorosos para os seus 

produtos. Com este novo e inovador desenvolvimento da ISRA 

VISION PARSYTEC e Tata Steel, os fabricantes têm agora à sua 

disposição uma poderosa ferramenta para garantir a qualidade. Ela 

combina tecnologia avançada de processamento de imagem e 

potentes unidades de cálculo para identificar todo o tipo de defeitos de 

superfície periódicos, incluindo os de contraste extremamente baixo 

relativamente ao fundo e que, anteriormente, não podiam ser 

detectados.  

 

A garantia da alta qualidade é possível graças a um inovador canal de 

inspeção, concebido especificamente para detectar confiavelmente 

defeitos repetitivos. O sistema se baseia no uso sofisticado da 

periodicidade de falhas recorrentes. Graças a um algoritmo 

especialmente desenvolvido, os defeitos com um contraste 

extremamente baixo são visualmente realçados e, por isso, 

detectáveis. Adicionar as imagens originais permite que eles 

apareçam de forma muito mais intensa e suprime eventual ruído de 

fundo. Como resultado, até mesmo minúsculos defeitos se tornam 

visíveis, como marcas de rolo anteriormente imperceptíveis. O 

operador pode monitorar de forma confiável todos os rolos através da 

interface de usuário gráfica claramente estruturada. Além disso, a 
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função Roll Guardian realça os rolos que causam problemas. Graças 

às dimensões compactas, o hardware pode ser integrado em espaços 

restritos. 

 

Este método de última geração significa que deixa de ser necessário 

inspecionar as tiras manualmente, prevenindo, assim, mais de 75% de 

todas as quedas de qualidade. Evita-se que materiais defeituosos 

alcancem os processos seguintes na cadeia de valor, como o 

revestimento. Ao conseguir gerar estas potenciais poupanças de 

forma imediata, o sistema é amortizado em apenas alguns meses. 

 

 

 

 

 

Imagem 1: O sistema de inspeção de superfície automática consegue 

detectar defeitos de marca de rolo periódicos através da sobreposição 

de várias imagens. 


