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Aplicação na SÜDPACK: muito mais do que uma simples inspeção total inline

A Advanced Hazing Detection detecta de forma confiável névoas de cor
em películas transparentes

Para verificar a qualidade da impressão, o fabricante suíço de embalagens plásticas SÜDPACK
Bioggio SA usa o sistema de inspeção total PrintSTAR da ISRA VISION, o líder mundial em inspeção
de superfícies. O sistema de inspeção está equipado com o assistente “Advanced Hazing
Detection”. Assim é possível uma detecção precoce e confiável de névoas coloridas em películas
transparente, que são invisíveis para o operador. Agora foi instalado também o módulo
“QuickProof”, que compara a imagem impressa com o arquivo de referência antes do início da
produção. Com os dois sistemas de assistência, é possível evitar reclamações dos clientes, assim
como o desperdício desnecessário de material.

O grupo empresarial SÜDPACK produz soluções de embalagens que não só oferecem a melhor proteção

para os produtos, como também garantem uma aparência atrativa no ponto de venda e a máxima

conveniência para o consumidor. Com conceitos inovadores, tecnologias altamente modernas e valores como

confiabilidade e estabilidade, a empresa se tornou um fornecedor líder de embalagens plásticas na Europa.
Quando se trata da qualidade dos seus produtos e serviços, o fabricante de filme plástico para embalagens

de alimentos, artigos médicos e bens técnicos de alta qualidade não faz concessões.

Por isso, a SÜDPACK aposta na automação. Na agenda da empresa, a prioridade é encontrar novas formas

de continuar a otimizar a produção, melhorar a eficiência e, assim, garantir uma maior sustentabilidade. O

sistema de inspeção inline total PrintSTAR da ISRA VISION já está sendo usado com sucesso. A tecnologia

ISRA já é conhecida na empresa e já comprovou o seu valor.
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O que mais surpreende o usuário é a classificação dos erros. O sistema de classificação funciona com grande

precisão. Dependendo da calibração, é possível ajustar de forma precisa a detecção de erros. Assim, são

alcançados resultados muito confiáveis. A empresa-mãe SÜDPACK Verpackungen GmbH & Co. KG iniciou

um amplo processo de digitalização. Nesse contexto, a filial suíça SÜDPACK Bioggio SA – de Bioggio, perto

de Lugano, na Suíça – dedica-se a novos sistemas de assistência inovadores, os quais também contribuem
de forma significativa para o controle de qualidade.

Detecção segura de névoas coloridas em substratos transparentes
Uma vantagem clara para o fabricante é a recém-instalada opção do PrintSTAR “Advanced Hazing Detection”.

Esta opção representa uma característica única da ISRA na inspeção da impressão. Um banco de câmeras

adicional permite a detecção confiável de leves névoas coloridas em substratos transparentes em toda a

largura da banda, logo durante o processo de impressão. O termo técnico para esse tipo de erro é “velatura”

que designa uma transferência ligeira, mas indesejada da cor em áreas que não pertencem à imagem. Caso
a lâmina raspadora esteja gasta, névoas coloridas quase invisíveis podem se infiltrar na imagem do produto.

Para o operador, essas “névoas” não são visíveis nas altas velocidades de produção e, por isso, não fazem

parte dos defeitos que os sistemas de inspeção normalmente conseguem detectar. Assim, não é possível

interromper uma produção com defeito. Até agora, esses erros eram perceptíveis apenas no processamento

posterior.

Com a sua nova “Advanced Hazing Detection”, a ISRA VISION encontrou uma solução confiável para a
detecção automática desses erros. Agora, as películas transparentes multicolores produzidas pela SÜDPACK

Bioggio estão livres de “velatura” e podem ser fornecidas ao cliente sem qualquer preocupação com potenciais

reclamações. São evitados erros na produção. O sistema avisa o operador no caso de erro e ele pode iniciar

uma análise das causas e tomar as medidas adequadas. Os artigos com reclamação e as impressões com

defeito são coisas do passado. Esta é mais uma importante contribuição para uma produção sustentável.
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Monitoramento de todas as especificações relacionadas com a impressão antes do início da
impressão
A função QuickProof nos sistemas PrintSTAR da ISRA oferece outras vantagens. Se a versão errada da

chapa de impressão chegar acidentalmente à máquina, a impressora terá dificuldade em detectar, visto que

não existem defeitos de impressão. Se o cliente receber uma entrega com conteúdos incorretos, isso pode
resultar em danos financeiros significativos. Antes de iniciar a produção, o QuickProof compara a imagem

impressa com o arquivo de referência (comparação de PDF), evitando assim desperdícios e trabalhos

adicionais desnecessários. O sistema realiza uma verificação totalmente automática da versão e verifica se

há eventuais desvios no conteúdo. Essa verificação funciona perfeitamente em todos os tipos de fonte,

incluindo em fontes não latinas.

Visto que todas as especificações relacionadas com a impressão são monitoradas e ajustadas de forma

automática, foi possível acelerar de forma significativa os processos de produção e gerenciamento da

qualidade na SÜDPACK Bioggio. O tempo economizado por pedido é de cerca de 10 a 15 minutos. No caso
de vários pedidos por dia, o tempo poupado é significativo nas fases iniciais de cada pedido. Além disso, os

responsáveis pela qualidade precisam de menos tempo para os controles de saída. Agora, em média, a

empresa consegue produzir mais pedidos por dia, o que representa uma mudança significativa no

desempenho anual.

Aumentar a produtividade
Uma qualidade totalmente inspecionada é um argumento de venda imbatível para os fabricantes de
embalagens. A tecnologia ISRA resultou em uma aceleração significativa do fluxo de trabalho e em melhorias

no gerenciamento da qualidade. Graças à maior qualidade do produto e menor percentagem de erros, a

SÜDPACK Bioggio se beneficia de um número cada vez menor de reclamações, o que representa mais

economia. A reputação do fabricante como fornecedor confiável de produtos de alta qualidade foi ainda mais

fortalecida com o assistente “Advanced Hazing Detection”.
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Futuramente, as informações do sistema de inspeção, que ficam salvas no registro de produção, serão

utilizadas para o uso mais eficiente da bobinadeira. Os defeitos relevantes podem ser eliminados do rolo mais

rapidamente e de maneira mais direcionada. Isso aumenta ainda mais a produtividade e a confiabilidade da

rebobinadeira. Junto com os sistemas de assistência altamente flexíveis, o PrintSTAR consegue dar uma

resposta adequada e personalizada a cada tarefa de impressão, seja qual for o nível de exigência.
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Graças à função “Advanced Hazing” do sistema de inspeção PrintSTAR, permite que defeitos de toner sejam

detectados durante a produção.

790-2.jpg
O uso do sistema de inspeção 100% em linha PrintSTAR garante uma maior qualidade do produto e menor

desperdício na SÜDPACK

.
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Uma qualidade totalmente inspecionada é um argumento de vendas imbatível para a SÜDPACK. A tecnologia

da ISRA resultou em uma aceleração significativa do fluxo de trabalho e em melhorias no gerenciamento da

qualidade.


