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Vantagens competitivas decisivas com a tecnologia ISRA em uma 
aplicação de selagem a frio (cold seal) 

Controle contínuo da qualidade e dos 
processos para soluções de embalagens 
flexíveis em tempo real  

Com o sistema de inspeção total inline PrintSTAR, a ISRA VISION, 

fornecedor líder mundial de sistemas de inspeção de superfície, 

disponibiliza a tecnologia mais moderna para o controle contínuo 

da qualidade e dos processos na impressão de imagens, 

laminação e revestimento. Um fabricante de embalagens de 

média dimensão confia agora em uma qualidade totalmente 

comprovada “powered by ISRA” para uma aplicação de selagem 

a frio para embalagens flexíveis. O conhecimento adquirido 

através da inspeção é usado para aperfeiçoar os processos. 

 

A moderna indústria de embalagens está cada vez mais focada na 

sustentabilidade. O foco está na conservação do meio ambiente, no 

uso econômico da energia e dos recursos, bem como na reciclagem. 

Uma produção sustentável inclui a redução da percentagem de erros e, 

consequentemente, a redução do desperdício ao mínimo.  

Neste aspecto, um fabricante de média dimensão de películas de 

embalagem seladas a frio para a indústria alimentar e cosmética se 

depara com um desafio. As embalagens por ele produzidas devem 

estar completamente protegidas contra umidade, oxigênio e alterações 

de aroma. Além disso, as películas são impressas em função das 

necessidades do cliente. 
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Altas exigências na inspeção 

Já há vários anos que a empresa usa diferentes sistemas de inspeção 

para os processos de impressão e se dedica intensamente à mais 

recente tecnologia Vision. O especialista em embalagens procurava 

agora um sistema de inspeção eficaz para um laminador combinado 

para adesivos com solventes à base de água. Até o momento, foram 

aqui usados símbolos nas aplicações de selagem a frio, os quais 

permitem alinhar os padrões de selagem a frio com a impressão. No 

entanto, este processo aumentou a complexidade de inúmeras etapas 

da produção. Por isso, o principal objetivo é realizar a inspeção total 

do processo de selagem a frio em função do registro de impressão e 

da respectiva melhoria de qualidade. 

A aplicação apresenta altas exigência em relação à inspeção: por um 

lado, o selo é aplicado no material de apoio metalizado na parte de 

trás da película impressa. Devido às propriedades de reflexão 

acentuadas, as superfícies metalizadas devem ser inspecionadas de 

forma particularmente exigente. Por outro lado, a inspeção dos 

registros representa um grande obstáculo, visto que a película não é 

transparente.  

Graças ao alto nível de competência e conhecimentos em sistemas 

Vision para aplicações de revestimento em uma grande variedade de 

substratos e mercados, a escolha recaiu sobre a ISRA VISION e o seu 

sistema de inspeção total inline PrintSTAR. A ISRA possui uma vasta 

experiência também com superfícies metalizadas e, para a inspeção 

da aplicação sem cor, apresenta uma característica única na 

qualidade exigida no mercado. 
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Todos os erros são detectados e todos os processos 

monitorados 

O processo decorre da seguinte forma: Após a impressão, a película 

flexível é conduzida para o laminador. Lá, é aplicado um selo a frio 

uniforme na parte de trás da película. O aplicativo deve ser alinhado 

com a impressão na frente, na posição precisa no registro, a uma 

velocidade de até 300 metros minuto. Além disso, são usadas 

diferentes películas, a maioria das quais foram aperfeiçoadas com 

superfícies refletivas. 

O sistema de inspeção total detecta todos os erros no processo de 

selagem a frio e monitora o processo, de forma que o revestimento 

seja adequado à impressão repetida, uniformemente e sem espaços 

vazios. Graças ao uso de câmeras LCCD de alta resolução, em 

combinação com uma iluminação LED ultraclara, o sistema PrintSTAR 

detecta em tempo real defeitos isolados ou recorrentes na selagem a 

frio. Com o mesmo sistema de inspeção, são verificados os dois lados 

da película. O sistema de inspeção permite ao usuário definir alarmes, 

os quais são emitidos assim que a selagem a frio deixa de se adequar 

ao registro. Graças à sinalização sonora, simultaneamente com a 

inspeção, o operador pode se dedicar a outras tarefas dentro da área 

de revestimento.  

Os especialistas da ISRA apoiaram ativamente os responsáveis do 

fabricante da embalagem na procura do melhor local para instalar as 

câmeras nas máquinas já existentes. O sistema de inspeção ficou 

operacional logo após a instalação e, quatro semanas depois, o 

usuário já podia confiar totalmente nos resultados.  
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Inúmeras vantagens para os clientes 

O fabricante de embalagens se beneficia de inúmeras vantagens: A 

segurança do processo aumenta e o volume da produção é 

maximizado. O novo sistema de inspeção economiza material, visto 

que a largura da película impressa pode agora ser reduzida, já que as 

marcas de impressão para a selagem deixam de ser necessárias. 

Graças ao sistema ISRA, também é possível reduzir significativamente 

o tempo necessário para a configuração. Também a operação intuitiva 

do software é um dos destaques positivos: o operador irá se 

familiarizar com facilidade. A interface gráfica de usuário garante 

informações imediatas sobre a qualidade, obtidas a partir da produção 

atual. 

O departamento de qualidade pode usar os dados coletados pelo 

sistema de inspeção para aperfeiçoar os padrões nos processos a 

montante. Além disso, conhecer o nível de qualidade alcançado é um 

critério importante para identificar material defeituoso e impedir o seu 

uso. Isso diminui significativamente o desperdício e reduz os custos de 

forma sustentável. 

 

ROI mais rápido para os sistemas de inspeção 

O rápido ROI do sistema resulta da redução do desperdício, na 

melhoria da qualidade e na economia de tempo nos diversos 

departamentos. No futuro, os recursos e as vantagens do sistema de 

inspeção serão usados para melhorar ainda mais os processos e 

expandir a oferta de produtos. Mas hoje já é válido: uma qualidade 

totalmente inspecionada é um argumento de venda imbatível. 
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Imagens 

 
 
774-1.jpg 
Aplicações para embalagens flexíveis, que são impressas na parte da 

frente e recebem uma selagem na parte de trás, exigem um registro 

altamente preciso. 
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O sistema de inspeção da impressão inline PrintSTAR é capaz de 

inspecionar simultaneamente o lado dianteiro e o lado traseiro e 

detectar defeitos durante a impressão ou na camada de selagem.  
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Sejam falhas no registro ou uma selagem defeituosa: Graças ao uso 

de câmeras LCCD de alta resolução, em combinação com uma 

iluminação LED ultraclara, o sistema PrintSTAR detecta em tempo real 

defeitos isolados ou recorrentes na selagem a frio.  


