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O fabricante de latas turco ARKIN METAL confia no controle total de qualidade da ISRA VISION

Maior eficiência dos processos de impressão para latas de metal

As latas de metal estão sujeitas a altos requisitos de qualidade. O fabricante turco ARKIN METAL
possui uma moderna linha de produção com uma impressora de alto desempenho para a produção
de latas. A alta qualidade dos produtos é monitorada pelo DecoSTAR da ISRA VISION. Esta solução
de última geração para a inspeção total da impressão, disponibilizada pelo fornecedor líder mundial
em sistemas de inspeção de superfície, garante que os rigorosos requisitos de impressão de metal
são atendidos da melhor forma possível. A solução já revelou bons resultados em operação.

A ARKIN METAL produz folhas de metal impressas, que são posteriormente processadas para formar latas

para óleo, todo o tipo de embalagens metálicas, embalagens para alimentos, bem como para aplicações

não alimentares. A KBA MetalStar 2 – uma das impressoras de decoração de metal mais rápidas do mundo

– é usada há vários anos. Ela permite a impressão de cerca de 8.500 folhas de metal por hora. Os clientes

da ARKIN são empresas que exigem os mais altos padrões de qualidade para as embalagens metálicas

impressas.
Antes da instalação desta impressora e quando as velocidades de produção ainda não eram tão altas, era

possível detectar e eliminar manualmente os poucos defeitos que surgiam. No entanto, a alta velocidade da

impressora tornou cada vez mais difícil para os funcionários da ARKIN monitorarem a produção e

detectarem os problemas. O número de aplicações de cores também aumentou. Como resultado, a ARKIN

METAL começou a considerar um sistema de inspeção para a sua impressora. A ISRA VISION rapidamente

se tornou o fornecedor preferencial para soluções de inspeção, graças à especial confiabilidade e

estabilidade dos seus sistemas.

Os objetivos do usuário em relação ao sistema de inspeção eram o aumento da qualidade, a redução do

desperdício e, consequentemente, o aumento da quantidade de material vendável. Além disso, a empresa

procurava aumentar o gerenciamento da qualidade e reforçar os conhecimentos dos clientes e operadores.
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Solução de inspeção com benefícios cruciais
A implementação do sistema de inspeção em linha DecoSTAR oferece importantes benefícios ao usuário:

com uma medição altamente precisa e compensação do movimento para as folhas de metal, esta solução

única e personalizada garante a perfeição da qualidade de impressão e das impressões em metal. Após a

instalação do sistema de inspeção, os defeitos em série foram categorizados com sucesso e posteriormente

eliminados. Após um curto período de tempo, o operador não conseguia mais imaginar o funcionamento da
impressora sem um sistema de inspeção.

O sistema de inspeção usa uma câmera colorida de 8K e garante a inspeção total de até 10.000 folhas por

hora, permitindo uma detecção confiável de defeitos tão pequenos quanto 0,03 mm2. Esses defeitos incluem

diferenças de contraste, pó, sujeira e linhas cobertas em várias velocidades de impressão. O sistema

também monitora possíveis desvios de cor.

Colocação em funcionamento em apenas alguns dias
A equipe turca da ISRA VISION auxiliou o operador no local, fornecendo instruções e treinamento sobre
como usar o sistema de inspeção. Graças ao curto tempo de instalação do sistema e sua natureza intuitiva,

ele foi colocado em operação em apenas alguns dias. A solução de inspeção está sendo usada com

sucesso há quatro anos. Devido à detecção de todos os defeitos relevantes, a ARKIN METAL alcançou um

nível de produção mais estável. Mesmo em altas velocidades, é significativamente mais fácil monitorar a

linha de produção. Os desperdícios de produção foram reduzidos de forma significativa como resultado de

uma detecção precoce dos defeitos. Uma vez que os potenciais problemas são resolvidos antes de os

produtos serem entregues ao cliente, reclamações são evitadas.

Qualidade reprodutível em altas velocidades
Os dados coletados pelo sistema de inspeção são analisados e usados de forma sistemática e o fabricante

utiliza o feedback das folhas defeituosas para otimizar a produção. São registrados os tamanhos de todos

os defeitos em todas as folhas de metal produzidas, facilitando a documentação e auxiliando a comunicação

com os clientes do fabricante. No geral, o sistema de inspeção permite à empresa fornecer aos seus

clientes os bens produzidos sem quaisquer problemas, aumentando a satisfação do cliente.
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Do ponto de vista do fabricante, a capacidade desta solução de inspeção de distinguir todos os defeitos que

podem ocorrer durante a decoração faz da ISRA um líder do mercado tecnológico no setor da tecnologia da

inspeção. O usuário se beneficia de uma alta qualidade nas mais altas velocidades de impressão. A

produção da empresa é agora precisa, confiável e estável há alguns anos e muitos defeitos de série foram

eliminados, em grande parte graças ao sistema de inspeção. A solução de inspeção DecoSTAR aumenta

significativamente a eficiência do processo de produção para embalagens metálicas impressas.

Onur Tecim, Gerente de Produção da ARKIN METAL, está muito satisfeito com o sistema de inspeção.

“Graças ao sistema da ISRA, nós conseguimos alcançar uma produção mais estável no processo de

impressão. Como resultado da detecção de defeitos que permite uma intervenção dos nossos operadores

em um estágio inicial, foi possível reduzir de forma significativa o número de material eliminado. Além disso,

conseguimos reduzir as reclamações dos clientes e atender melhor às altas expectativas de qualidade dos

nossos clientes.”

Resumo
Com o sistema de inspeção da impressão automatizado da ISRA VISION, é possível atender a todos os

requisitos de qualidade. O usuário se beneficia de produtos impressos totalmente inspecionados e do mais

alto nível de eficiência dos processos, reforça a posição de mercado da sua empresa e garante uma

vantagem competitiva. Além disso, o sistema poupa recursos e contribui em grande parte para a

sustentabilidade da produção. Como resultado das suas experiências positivas, a ARKIN METAL está agora
planejando instalar um sistema de inspeção na sua linha de revestimento.
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A ARKIN METAL reduz o desperdício naimpressão de metal com o sistema de inspeção DecoSTAR

da ISRA VISION.
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O sistema de inspeção DecoSTAR usa uma câmera colorida de 8K e garante a inspeção total de até

10.000 folhas por hora para uma detecção confiável de defeitos tão pequenos quanto 0,03 mm2.
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A ARKIN METAL produz folhas de metal impressas, que são posteriormente processadas para formar

latas para óleo, todo o tipo de embalagens metálicas, embalagens para alimentos, bem como para

aplicações não alimentícias


