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Sistema de inspeção garante aumento eficiente de produtividade e qualidade

Tudo em um só fornecedor: inspeção completa dos insumos e do
processamento de folhas metálicas com alta qualidade

A Cinbal – empresa do Grupo Incoflandres –, com 41 anos de mercado, é hoje um dos maiores centros
de venda de aço e de serviços de beneficiamento de folhas metálicas (corte, envernizamento, litografia
e transporte) dirigidas ao segmento de embalagens – produtos químicos e alimentícios – da América
Latina. Os negócios estão indo bem, especialmente com clientes da indústria de alimentos, mas a
crescente pressão sobre os preços em um mercado altamente competitivo reduz cada vez mais as
margens. Nesse contexto, é necessário a implantação de métodos e tecnologia, para garantir
qualidade total do produto, eliminando os desperdícios para se manter competitivo. Isso levou a
Cinbal a investir em um sistema de inspeção automático para melhorar o controle dos processos e
garantir aos seus clientes, uma qualidade consistentemente alta.  O sistema de inspeção selecionado
foi o da ISRA VISION, fornecedor líder mundial com as suas duas soluções de inspeção comprovadas:
o CoatSTAR para a inspeção total em folhas envernizadas e o DecoSTAR para a inspeção total da
impressão nas folhas litografadas.

Os especialistas em impressão da Cinbal realizaram diversas pesquisas considerando sistemas de inspeção

de outros fabricantes, porém identificaram na ISRA VISION o melhor conjunto tecnológico/operacional para

suas necessidades. Antes do sistema de inspeção automático, eles se baseavam no controle visual e manual

por parte dos seus técnicos de impressão. No entanto, por conta da crescente demanda por qualidade exigida

pelos clientes e as necessidades em melhorar os índices de eficácia operacional global (OEE), a Cinbal

precisava de um controle de qualidade confiável em linha e com inspeção 100% em todas as etapas

relevantes do processamento. Ao escolher a ISRA VISION, a Cinbal optou por um fabricante que, com os

sistemas de inspeção automática CoatSTAR para folhas envernizadas e com o DecoSTAR para folhas
impressas oferece todas as soluções de inspeção de um único fornecedor.
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Inspeção das folhas metálicas durante o processamento das matérias-primas
O resultado final perfeito só é possível se for usado um processo totalmente livre de não conformidades. O

sistema de inspeção inline CoatSTAR é usado para a inspeção de folhas metálicas envernizadas, se destina

a identificar e eliminar folhas com defeito, ainda durante o processamento dos insumos. Se as não

conformidades não chegarem ao final do processo, os custos de produção serão reduzidos de forma

significativa e o rendimento na produção de embalagens com alta qualidade aumentará.

Para melhorar o fluxo de trabalho, o CoatSTAR coleta informações sobre a qualidade dos vernizes aplicados,

as reservas de impressão e dimensões das áreas aplicadas ao longo de todo o processo de produção. Os

dados coletados são usados para o processo de análise interno e também como comprovação da qualidade

para os clientes. O novo algoritmo “Advanced Sheet Movement Copensation” é particularmente útil no sistema

de inspeção, capaz de excluir pseudos erros durante o movimento das folhas metálicas, que, anteriormente,

eram exibidos durante a inspeção. Devido à alta velocidade nas esteiras transportadoras durante a produção,

as folhas podem ficar ligeiramente deslocadas. Até agora, estas folhas eram incorretamente excluídas, apesar
de poderem ser processadas sem qualquer problema. Com o novo algoritmo, este erro é detectado de forma

confiável, permitindo que a produção continue sem interrupções e também que não sejam

desnecessariamente eliminadas dispendiosas folhas metálicas.

Rápida integração no processo de produção
O novo sistema de inspeção foi rapidamente assimilado pelos operadores da linha (impressores), os principais

usuários do sistema. Para aumentar a curva de aprendizagem de outros usuários, foi criado na empresa um
grupo sobre a tecnologia de aplicação, que foi treinado para mediar e disseminar a tecnologia ISRA VISION.

Graças ao seu design compacto e à sua enorme flexibilidade, o sistema de inspeção CoatSTAR pode ser

integrado em praticamente qualquer máquina. Na Cinbal, também foi possível a integração perfeita no

processo de produção, com um rápido retorno do investimento. Assim foram detectados de forma confiável,

por exemplo, desvios nos tons em folhas impressas com tintas transparentes. Com o sistema automático para

a eliminação de folhas não conformes, foi possível aumentar significativamente a qualidade nessa área. Além

disso, verificou-se mais um efeito positivo: os colaboradores que antes estavam ocupados com demoradas

tarefas de verificação podem agora realizar outras tarefas de maior valor agregado na metalgráfica.
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Qualidade de impressão perfeita em folhas metálicas
Os clientes da Cinbal, um tradicional centro de serviços no beneficiamento de folhas metálicas para o

segmento de embalagens metálicas impressas, são principalmente do mercado de embalagens para

alimentos. Além de uma grande rapidez e flexibilidade, os clientes esperam uma qualidade impecável nos

seus serviços de impressão. Isso levou a Cinbal a investir em um sistema de inspeção automático também

para as folhas metálicas impressas garantindo assim um controle total de falhas no processamento.

O sistema de inspeção inline agora aplicado, o DecoSTAR, oferece um controle total da qualidade nas

impressões em folhas de aço. Através da aplicação de uma iluminação LED muito eficiente, o sistema

compacto consegue detectar de forma confiável os desvios de cor, assim como falhas na aplicação e registro.

Os erros na imagem impressa são detectados imediatamente: seja em relação ao registro ou desvio

colorimétrico ou densitométrico na cor. Até mesmo os menores respingos ou riscos nas folhas impressas são

detectados pelo sistema de inspeção e classificados de forma inequívoca. O aviso imediato no caso de falhas

em série ou tendência ao desvio permite que o operador intervenha rapidamente. Isso resulta em uma
redução sustentável do desperdício, diminuindo os custos de produção e, ao mesmo tempo maximizando a

rentabilidade. Além da inspeção, o sistema melhora a eficiência do fluxo de trabalho graças a uma interface

multitoque intuitiva para a configuração simples e rápida de novas tarefas.

Maior qualidade confirmada por auditorias regulares
O sistema de inspeção automático oferece uma maior segurança operacional e confiabilidade ao processo

de produção. Os relatórios de erros gerados pelo sistema ajudam a Cinbal a identificar e quantificar os erros
de forma mais clara para decidir sore o tratamento da causa.

A Cinbal avaliou e quantificou os grandes benefícios do sistema de inspeção através de Relatórios de Não

Conformidade. Esta auditoria regular que mede os desvios críticos tem apresentado melhorias significativas.

Assim, o sistema de inspeção da ISRA detectou erros de ajuste, desvios na tonalidade e manchas. Entretanto,

já não há qualquer desvio crítico relatados no Relatório de Não Conformidade (RNC).
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Do ponto de vista das vendas, os sistemas de inspeção ISRA usados pela Cinbal se tornaram um diferencial

em relação à concorrência e, com uma garantia de maior qualidade, agregam valor aos serviços de impressão

oferecidos.

Resumo
Com a sua detecção de erros total, as soluções de inspeção CoatSTAR e DecoSTAR aumentam
significativamente a eficiência no processo de impressão e envernizamento de folhas metálicas. A Cinbal

conseguiu usar os materiais e processos já otimizados como uma confirmação para a aquisição dos sistemas

de inspeção. Outro ponto a favor é o rápido retorno do investimento. Com a implementação dos sistemas de

inspeção, os usuários fortalecem a posição de mercado da empresa e garantem uma vantagem competitiva

decisiva. Além disso, são economizados recursos, dando assim uma importante contribuição para a

sustentabilidade da produção.
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A metalgráfica brasileira Cinbal, investiu no controle de qualidade automatizado através dos sistemas de
inspeção da ISRA VISION. Com o sistema CoatSTAR, é possível inspecionar as folhas metálicas quanto à

qualidade na aplicação durante o envernizamento, bem como ao correto alinhamento na aplicação dos

insumos na linha de produção.
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Para as folhas metálicas impressas, a Cinbal aposta na inspeção total com o sistema DecoSTAR da ISRA

VISION, com o qual é possível detectar de forma automática e confiável erros de impressão como riscos,
falhas na impressão, falhas de registro e desvios de cor.


