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Inspeção- total inline em uma das maiores gráficas da França

Aumento da qualidade na impressão de filmes películas de embalagem 
com o PrintSTAR

A G’imprim, uma divisão do grupo GRANGER, possui uma das maiores gráficas da França para 
embalagens flexíveis. Para fazer face a problemas de qualidade na impressão e evitar reclamações 
dos clientes, a empresa optou por usar o PrintSTAR, o sistema de inspeção total da ISRA VISION.

Na G’imprim, sete linhas flexográficas de 8 a 10 cores imprimem embalagens flexíveis para grandes clientes 

com uma capacidade expansível de até 600 milhões de metros lineares por ano. A gama de produtos inclui 

filmes  retráteis para a indústria de bebidas e conservas, bem como filmes de embalagem para fabricantes de 

produtos pasta de papel (papel absorvente/papel higiênico) e filmes para sacos FFS em polietileno, incluindo 

filmes películas padrão e respiráveis para produtos de higiene.

No ponto de venda, as embalagens de alta qualidade são frequentemente um fator crucial na decisão de 

compra, passando uma importante mensagem de marketing e, ao mesmo tempo, representando um incentivo 

à compra – especialmente no caso das primeiras compras. A aparência de qualidade das embalagens e as 

respectivas expectativas do consumidor influenciam diretamente o quão bem um produto é vendido. Os 

defeitos na imagem impressa das embalagens, como respingosde tinta ou falta de cor, não são aceitáveis e 

não devem, em hipótese alguma, chegar à fase da comercialização, visto que transmitem uma ideia de falta 

de valor do produto e, assim, prejudicam a percepção da marca e, em última análise, os números de vendas. 

Atualmente, as exigências ao nível da qualidade de impressão também são correspondentemente altas.

https://www.isravision.com/pt/impressao/aplicacoes/embalagem-flexivel/impressao/printstar/?utm_source=PM&utm_medium=PDF&utm_campaign=Success-Story-G-imprim
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Melhoria da qualidade do produto
As soluções de inspeção que existiam até o momento já não davam resposta às exigências de qualidade da

gráfica e, por isso, optou-se pela aquisição de um novo sistema. A ISRA VISION SMASH, a solução de

inspeção para filmes plásticos não impressos e material não tecido, já tinha apresentado bons resultados.

Após uma fase experimental bem-sucedida em março de 2014, os sistemas de inspeção total, instalados em

uma unidade adicional da empresa, revelaram ser confiáveis a longo prazo e muito intuitivos. A escolha recaiu

novamente sobre um produto da ISRA VISION.

Para melhorar o desempenho da inspeção e, consequentemente, a qualidade do produto de forma sustentável

e reprodutível, o produto escolhido foi o sistema PrintSTAR para o monitoramento total da banda,

complementando de forma eficaz as imagens parciais das câmeras matriciais dos sistemas concorrentes.

Mesmo na inspeção de material contínuo, o sistema baseado em câmeras em linha de alta resolução
apresenta vantagens significativas, detectando até mesmo defeitos menores que não são detectados pelas

soluções com câmeras matriciais. Em combinação com a iluminação LED ultraclara, a solução de inspeção

total da ISRA VISION permite o controle contínuo da qualidade e do processo da imagem impressa, da

laminação e do revestimento. O PrintSTAR detecta e classifica os defeitos que ocorrem em tempo real,

permitindo eliminar antecipadamente a origem do defeito.

Os melhores resultados em tempo recorde
O novo sistema de inspeção estava operacional e em modo de produção no final da semana de instalação.

Desde então, o PrintSTAR tem garantido um alto nível de qualidade a vários níveis, o que se reflete, entre

outros, na redução de desperdícios, economia de tempo e dinheiro na pós-produção, que está se tornando

cada vez menos comum, e um número significativamente menor de reclamações de clientes.

A detecção e classificação eficientes dos defeitos garantem que apenas os defeitos relevantes são

comunicados e podem ser configuradas com um grande nível de precisão. Uma das primeiras repercussões

do novo sistema foi a identificação de defeitos recorrentes e a implementação de planos de ação
personalizados como contramedidas. Graças à inspeção total, as configurações da máquina puderam ser

adaptadas de forma ideal, reduzindo a taxa de defeitos. A avaliação também se revelou ser útil na seleção

dos consumíveis mais adequados para as próprias máquinas de impressão.
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Idealmente, o sistema de inspeção poderia ser instalado sem efetuar qualquer alteração mecânica nas

máquinas de impressão. No futuro, também poderá ser útil a possibilidade de integrar módulos adicionais –

como o ColorSTAR para monitoramento da precisão das cores ou o ViewSTAR para a detecção dos detalhes

no controle da banda – no sistema de inspeção total PrintSTAR da ISRA VISION. Em resumo, com os novos

upgrades de software, por exemplo, com o EPromi Live, mais um passo é dado na direção do monitoramento

do processo. Essa e outras opções tornam possível uma adaptação personalizada para cada tarefa de
impressão.

Economia de escala em toda a empresa
Em pouco tempo, os colaboradores reconheceram o sistema como uma ferramenta útil e confiável, que

permite manter um nível de qualidade garantido durante a aplicação. Há três departamentos em particular

que se beneficiam diretamente do uso do sistema de inspeção. Graças à identificação dos defeitos, o

PrintSTAR não só facilita o trabalho diário das gráficas, mas também oferece a segurança de que nenhum

defeito relevante passará despercebido. Deixam de ser necessárias as verificações manuais, o que permite
aceitar tarefas que, de outra forma, não teriam sido possíveis. Os colaboradores do controle de qualidade

usam os dados adquiridos para tomar medidas de otimização, tendo em vista todo o processo de impressão.

Em termos de comercialização, o número bastante reduzido de defeitos e a possibilidade de criar relatórios

de qualidade qualificados são um forte argumento de venda para clientes existentes e novos.

Produtos melhores e clientes mais satisfeitos
Apesar de a inspeção total da qualidade de impressão com o PrintSTAR mostrar principalmente efeitos dentro
da empresa, ela também influencia de forma positiva a imagem pública e a percepção do cliente. A detecção

automática de defeitos não só auxilia o trabalho da sua gráfica, mas também aumenta a produtividade das

máquinas e garante uma alta qualidade constante. A G’imprim se beneficia do aumento da qualidade dos

produtos e, ao mesmo tempo, do menor numero de reclamações. Além disso, a inspeção total e a

possibilidade de fornecer relatórios de qualidade é um forte incentivo para clientes antigos e novos. Em termos

de comercialização, é fornecida uma importante ferramenta para fortalecer a relação com o cliente.
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812-1.jpg
Para melhorar o desempenho da inspeção e, consequentemente, a qualidade do produto de forma sustentável

e repetível, a G’imprim optou pelo sistema PrintSTAR para o monitoramento total da banda. Mesmo na
inspeção de material contínuo, o sistema baseado em câmeras em linha de alta resolução apresenta

vantagens significativas, detectando até mesmo defeitos menores que escapam à resolução das câmeras

matriciais.
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812-2.jpg
Em combinação com a iluminação LED ultraclara, a solução de inspeção total PrintSTAR da ISRA VISION

permite o controle contínuo da qualidade e do processo da imagem impressa, da laminação e do revestimento.

O sistema detecta e classifica os defeitos que ocorrem em tempo real, permitindo eliminar antecipadamente

a origem do defeito.


