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Controle de qualidade total e maior eficiência no processo de produção de 
embalagens metálicas pintadas e impressas 

Fluxo de processos mais rápido no caso de chapas 
metálicas pintadas e maior eficiência da produção na 
impressão em metal 

As embalagens metálicas apresentam exigências particularmente altas 

relativamente à inspeção. Apenas com as soluções de inspeção mais 

modernas para a impressão em metal, com origem em parceiros experientes, é 

possível aumentar o rendimento da produção. A ISRA VISION, fornecedor líder 

mundial de sistemas de inspeção de superfície, amplia agora as 

funcionalidades das suas duas soluções de inspeção comprovadas: 

CoatSTAR para a inspeção total de placas pintadas antes da impressão e 

DecoSTAR para a inspeção de impressão total de decorações metálicas. 

Agora, as novas funções garantem uma eficiência da produção ainda maior. 

 

A fabricação especializada de embalagens metálicas representam desafios 

complexos no processo de produção: além da demorada configuração das 

máquinas, existem diversos ciclos de produção para cada chapa decorada, além de 

fluxos de processos e prazos de entrega curtos. As matérias-primas são sofisticadas 

e caras. As decorações metálicas possuem altos padrões de qualidade. 

Com os sistemas automáticos de inspeção da impressão da ISRA VISION, é 

possível satisfazer todas as exigências de qualidade e os usuários conseguem 

alcançar os seus objetivos. Eles se beneficiam de resultados de impressão 100% 

comprovados, bem como da máxima eficiência dos processos.  
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Otimização adicional da inspeção de impressão 

O CoatSTAR é usado para a inspeção de chapas metálicas pintadas e garante um 

fluxo de processos mais rápido, graças ao uso de materiais totalmente isentos de 

erros, desde a preparação até o resultado final. O sistema amplamente comprovado 

foi agora ampliado com duas novas e valiosas funções. 

Graças à “Flipped Sheet Detection”, o sistema de inspeção detecta se uma chapa 

metálica foi acidentalmente invertida durante o processamento, ficando assim o lado 

não pintado virado para cima. Isso teria como consequência erros na produção 

durante o posterior processamento. Com a nova função, o sistema de inspeção 

detecta esses erros mais cedo, permitindo assim excluir a possibilidade de um 

posterior processamento defeituoso. Os recursos são poupados. 

 

O “Advanced Sheet Movement Compensation” é um novo algoritmo capaz de excluir 

pseudoerros, que, anteriormente, eram exibidos durante a inspeção. Eles resultam 

do movimento das chapas metálicas: às vezes, devido à velocidade durante a 

produção nas esteiras transportadoras, as chapas ficam ligeiramente dobradas. 

Estas dobras podem provocar mensagens de erro. No entanto, como estes 

movimentos são condicionados pela produção, seria uma vantagem se eles 

pudessem ser ignorados. O novo algoritmo detecta de forma confiável estes 

pseudoerros, que até agora poderiam ser negligenciados. Isso aumenta 

consideravelmente a eficiência da produção. 

 

Aumento na eficiência da produção na impressão de metal 

O sistema de inspeção in line DecoSTAR garante a qualidade de impressão perfeita 

em chapas metálicas e minimiza desperdícios durante a impressão. Este sistema 

recebeu também duas novas funções: a “Auto Detect Color Bars” permite a 

detecção automática de campos de medição de cor. A função aplica de forma 

automática pontos de medição e garante um monitoramento confiável da cor desde 

a primeira chapa. Caso desejado, esta função especial também pode ser usada 
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durante o processo de configuração. Através do monitoramento da cor no processo 

de configuração é possível reduzir os processos de medição offline e, 

consequentemente, reduzir significativamente o tempo de configuração. Além disso, 

é alcançada uma maior fidelidade da cor em toda a impressão. 

A nova função “PDF-Comparison” permite comparar a imagem impressa com um 

documento PDF de referência. O desafio se situa em motivos muito semelhantes, 

por exemplo, imagens ou logotipos iguais com números de série diferentes ou 

motivos iguais com diferentes dados de contato de serviço devido a informações 

regionalizadas. Anteriormente, poderiam ocorrer erros na produção durante a 

impressão de motivos muito semelhantes, visto que as chapas de impressão não 

eram substituídas de acordo. Com a “PDF-Comparison”, é possível controlar este 

processo de forma orientada. O desperdício na produção de superfícies metálicas é, 

mais uma vez, significativamente reduzido.  

 

Resumo 

As novas funções para as soluções de inspeção CoatSTAR e DecoSTAR aumentam 

significativamente a eficiência no processo de produção de embalagens metálicas 

revestidas e impressas. Dessa forma, é possível recuperar o investimento nos 

sistemas de forma ainda mais rápida. Os usuários fortalecem a posição de mercado 

da empresa e garantem uma vantagem competitiva decisiva. Além disso, os 

recursos são poupados, dando assim uma importante contribuição para a 

sustentabilidade da produção.  
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Imagens: 
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Durante o processo de pintura, as chapas metálicas podem dobrar nas bordas 

devido ao movimento da esteira transportadora. Os sistemas de inspeção 

convencionais indicam essa deformação como um defeito.  
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Através do “Advanced Sheet Movement Compensation”, o sistema de inspeção 

CoatSTAR consegue detectar deformações das chapas que sejam condicionadas 

pela produção. Os pseudodefeitos deixam de ser exibidos no registro de erro. 
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Nova função para o DecoSTAR: a função “Auto Detect Color Bar” permite a 

detecção automática de campos de medição de cor. 


