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Reduza os custos de reclamações dos clientes

Embalagens flexíveis: redução de 80% dos custos graças a um sistema
de inspeção completo para o controle de qualidade

Cada vez mais produtos de marca apostam no forte impacto de embalagens flexíveis para reforçar a
sua presença nas prateleiras do comércio de varejo. No entanto, apesar da grande procura por
soluções de embalagens inovadoras, os fabricantes enfrentam uma concorrência feroz, uma vez que
os requisitos impostos aos produtos impressos de alta qualidade são cada vez maiores. Para
responder às crescentes demandas dos clientes, o fabricante de embalagens norte-americano Plastic
Packaging Technologies conta agora com o sistema de inspeção inline total PrintSTAR do fornecedor
líder mundial de sistemas de inspeção ISRA VISION.

Com uma total dedicação, a experiente equipe produz, entre outros, embalagens flexíveis para alimentos,

snacks e alimentação para animais na gráfica da Plastic Packaging Technologies. Apesar da experiência de

muitos anos, ainda era possível otimizar o processo de impressão. Antigamente, os operadores altamente

concentrados observavam com “olhos de águia” a tela do visualizador para identificarem erros na impressão

com antecedência. Este processo não era contínuo porque os operadores ficavam encarregados de diversas
tarefas.

Após essa situação, o controle de qualidade mudou de “offline” para “inline” e, assim, foi feita a mudança para

um sistema de inspeção automático. No entanto, este sistema deveria não só se adaptar na perfeição à

máquina, mas também se manter dentro de um orçamento economicamente aceitável. Outros critérios para

a seleção do sistema de inspeção desejado incluíam a capacidade de classificar defeitos, bem como a

configuração rápida e facilidade de uso do sistema.
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Características surpreendentes do sistema de inspeção
Ao procurar um sistema de inspeção adequado, a oferta diversificada do fornecedor líder ISRA VISION

rapidamente chamou a atenção. Por fim, foi escolhido o sistema de inspeção total inline PrintSTAR.

Distribuído a nível mundial, o sistema oferece uma inspeção contínua, mesmo em velocidade máxima,

permitindo alcançar resultados de impressão sem erros com absoluta confiabilidade. Para a máquina de

impressão na Plastic Packaging Technologies, foi implementado um sistema compacto de duas câmeras, que
foi integrado aoespaço disponível. O sistema compacto, mas que apresenta características técnicas muito

avançadas, foi perfeitamente adaptado às necessidades do cliente.

Graças ao uso de câmeras em linha de alta resolução, combinadas com a iluminação LED especial e

ultraclara, o sistema PrintSTAR detecta e classifica em tempo real defeitos isolados ou recorrentes. A câmera

multifuncional inteligente com tecnologia Embedded Color combina sensores, processadores e interfaces em

uma caixa compacta e robusta. A elevada resolução da tecnologia de câmera Embedded, com mais de 8

megapixels e a taxa de atualização extremamente rápida, fornece dados de imagem com o máximo nível de
detalhes. O sistema de inspeção inteligente não só detecta de forma confiável todos os defeitos, mas, graças

à comparação imediata do resultado de impressão com o PDF do cliente, também garante o cumprimento

dos padrões e tolerâncias definidos. Na Plastic Packaging Technologies, com o novo sistema, foram

detectados, sobretudo, desvios no registro e omissões.

Alta aceitação para o sistema de inspeção
O sistema de inspeção estava pronto para operação logo após a instalação. A aceitação por partes dos
operadores das máquinas e da gestão da produção é imensa, visto que, além de ser fácil de usar, ele garante

a máxima produtividade no menor tempo possível. Através da detecção e identificação de defeitos, é possível

alcançar melhor do que nunca os objetivos de produção, desperdício e qualidade. Ao mesmo tempo, o

operador tem mais tempo para realizar outras tarefas de impressão e controle da qualidade, já que não é

preciso observar constantemente a tela, como acontecia anteriormente. Quando um erro relevante é

detectado na película impressa, o sistema de inspeção emite automaticamente um alarme.



Página 3

Nº 797, 01.05.2021
Birgit Radlinger
bradlinger@isravision.com
+49 (6151) 948-642

Todos os erros detectados também são registrados e classificados. Os dados coletados são integrados na

análise do processo de produção, melhorando assim os procedimentos e as decisões na gráfica.

Para o operador, o uso do sistema de inspeção PrintSTAR tem ainda outras vantagens decisivas: ao conseguir

alterar o tamanho dos defeitos aceitos no sistema, o operador pode decidir melhor quando é necessário parar

a prensa para corrigir um defeito. Assim, é possível evitar tempos de inatividade na produção. O sistema
também teve um impacto direto na redução do desperdício provocado por defeitos: foi possível aumentar a

rentabilidade, porque é produzida uma menor quantidade de desperdício.

Uma redução de reclamações garante vantagens para o cliente
O sistema de inspeção da impressão PrintSTAR permite classificar os defeitos de forma totalmente

personalizada, em função do tamanho, cor ou tipo de defeito, por ex., riscos, respingos, erros de registro ou

desvios de cor. As orientações do cliente e tolerâncias podem ser definidas para cada trabalho de impressão

e os valores limite podem ser inseridos em um perfil de requisitos específicos do trabalho. Em função disso,
o operador é informado sobre os defeitos que, de acordo com as especificações, ultrapassam a faixa de

tolerância e pode intervir de forma adequada no processo de impressão de forma a evitar desperdícios. Assim,

são evitadas reclamações. Na Plastic Packaging Technologies, esta enorme melhoria se traduz em números

concretos: entre 2019 e 2020, foi possível reduzir os custos relacionados a reclamações de clientes em aprox.

80%. Além da vantagem de custos, há também vantagens para a reputação do cliente, a qual se revela cada

vez mais importante no contexto de uma forte competitividade na área gráfica.

Resumo
Devido à grande variedade das soluções de inspeção desenvolvidas pela ISRA, cada gráfica recebe o sistema

de inspeção adaptado às suas necessidades. Assim nem o equipamento nem a qualidade ficam

comprometidos. Mesmo os sistemas menores garantem uma inspeção inline total graças à sua avançada

arquitetura de sistema. Devido à facilidade de uso e a um bom treinamento no local, o sistema de inspeção

PrintSTAR pode ser perfeitamente integrado na produção em apenas alguns dias.
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As opções de configuração flexíveis do sistema garantem a máxima flexibilidade possível em relação à

capacidade de detecção necessária em embalagens flexíveis. Além da configuração básica para a detecção

de erros de impressão isolados e recorrentes, ainda garante uma classificação de vários defeitos de acordo

com o tamanho, cor ou tipo, precisamente para as especificações do cliente. As tolerâncias de erro e

orientações podem ser definidas individualmente para cada trabalho de impressão.

Com o PrintSTAR, o usuário se beneficia de resultados de impressão 100% inspecionados, confiável

comprovado por fornecer a máxima eficiência dos processos. O sistema de inspeção também coleta dados

importantes para a análise do processo de produção para tomar as melhores decisões possíveis. A aplicação

do sistema de inspeção ISRA garante menos desperdícios e reclamações, além de reduzir os custos

associados. Um menor uso de materiais, melhorias da qualidade e economia de tempo garantem um rápido

retorno do investimento. A alta confiabilidade e a capacidade de concluir rapidamente e sem erros, trabalhos

de impressão exigentes reforçam a posição de mercado da empresa e garantem a sua competitividade,

mesmo com trabalhos de impressão complexos.
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A Plastic Packaging Technologies monitora a produção de
embalagens flexíveis na sua unidade em Columbus, Ohio (EUA),
com o sistema de inspeção PrintSTAR 100% em linha da ISRA
VISION.
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Usando câmeras em linha de alta resolução,
combinadas com a iluminação LED ultraclara, o
sistema PrintSTAR detecta e classifica defeitos
isolados ou recorrentes em tempo real.


