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CIMCO MDC-Max

Zprávy a grafy

Shromažďování výrobních dat

Se zabudovanými funkcemi vytváření zpráv můžete snadno zobrazit
a vizualizovat data, aby bylo možné prozkoumat informace o vaší
produktivitě do takových detailů, do jakých potřebujete. Tak můžete
vidět co se přesně děje s vašimi výrobními plány.
Doba cyklu na součást (minimální, maximální a průměrná)

Rozhodujte se informovaně

Počet součástí za směnu/obsluhu stroje
Počet zmetků

CIMCO MDC-Max je systém shromažďování výrobních dat v

Jak MDC-Max všechny tyto informace zaznamenává, můžete pak

reálném čase, který vám poskytuje okamžité zprávy a grafy o

vytvářet zprávy, kde je vidět, kolik produkčního času bylo ztraceno

produktivitě vaší dílny. MDC-Max vám usnadní rozhodování, protože

kvůli čekání na nástroje atd.

Doba nečinnosti stroje
Plánovaná údržba
Neplánovaná údržba
Doba seřizování na součást

bude založeno na přesných datech shromážděných z vašich
obráběcích strojů.

Efektivita obsluhy

Na dnešních komplexních a konkurenčních globálních trzích je

Zobrazení strojů v reálném čase

Celková efektivita zařízení (OEE)
(rychlé zobrazení, které stroje pracují)

důležitější víc než kdy předtím maximalizovat efektivní použití výrobního vybavení. CIMCO MDC-Max poskytuje výkonné funkce pro
sběr a analýzu výrobních dat pro usnadnění tohoto úkolu a dodává
vám v reálném čase zprávy včetně celkové efektivity zařízení (OEE).

Skutečně integrované řešení

To vše lze dosáhnout bez nutnosti umístit PC vedle každého

CIMCO MDC-Max je plně integrován s CIMCO DNC-Max a CIMCO

obráběcího stroje ‒ veškerá data lze shromažďovat po kabelu,

NC-Base a poskytuje vám tak kompletní systém DNC, sběru dokumen-

bezdrátově nebo po síti (ethernet) a centrálně uchovávat i v případě,

tace a shromažďování výrobních dat od jednoho dodavatele.

že musíte monitorovat několik dílen.
DNC-Max zodpovídá za sběr všech dat z obráběcího stroje z průběhu
CIMCO MDC-Max je integrován s poslední verzí nejdůvěryhodnějšího

cyklu a o vyrobených součástech. Data se ukládají v databázi

softwaru pro CNC komunikaci ‒ CIMCO DNC-Max.

NC-Base. DNC-Max současně řídí odesílání a příjem CNC programů
do vašich obráběcích strojů. Programy si lze vyžádat z řídicího systému
stroje a obsluha tak nemusí od stroje odcházet. U všech programů,

Jak MDC-Max pracuje

které obsluha změní a odešle zpět do DNC-Max, se může automaticky
zvýšit číslo verze nebo je uložit v karanténní oblasti. To vám umožňuje
sledovat změny a v případě nutnosti se vrátit ke kterékoliv starší verzi.

Při typické instalaci umístíme jednu z našich MDC jednotek do
řídicího systému stroje. Tato jednotka je připojena k relé start cyklu
a počitadla součástí. Při každé detekci signálu obráběcího cyklu

MDC-Max neprodleně analyzuje data uložená v NC-Base a vytvoří

nebo počitadla součástí jednotkou MDC je odeslán kód zpět do

grafy a tabulky zobrazující přesně, co se děje s vašimi výrobními plány.

softwaru MDC-Max. Kvůli různorodosti řídicích systémů strojů se
NC-Base vám umožňuje uchovávat jakékoliv dokumenty, které souvisí

mohou monitorované signály lišit podle požadavků zákazníka.

s konkrétní zakázkou. Mohou to být výkresy, fotografie, seřizovací listy
stroje, seznamy nástrojů, průvodky, CNC programy atd. Vyhledávání

Tyto kódy se v reálném čase zaznamenávají v počítačovém
systému a lze je okamžitě zobrazit v grafickém formátu.
Pokud stroj z nějakého důvodu neobrábí, může obsluha sejmout

jakékoliv informace o konkrétní práci je tak extrémně snadné.

Celková efektivita zařízení

Síť MDC

MDC-Max zajišťuje výkonné shromažďování výrobních dat, aby

MDC lze doplnit do stávající infrastruktury vaší DNC sítě. Lze

bylo možné automaticky podle informací z vašich CNC

využít sériovou kabeláž, ethernet nebo i bezdrátovou infrastrukturu

Čekání na seřizovače

obráběcích strojů stanovit zprávy o celkové efektivitě zařízení

bez nutnosti náhrady stávající síťové infrastruktury. Vstup/výstup

Čekání na údržbu

(OEE). Celosvětové studie indikují, že průměrná hodnota OEE

moduly MDC se instalují na stroj kvůli shromažďování stavových

Čekání na nástroje

ve výrobních provozech je 60 %. Za hodnotu OEE světové

signálů stroje. Lze doplnit čtečky čárových kódů nebo PC, na

Čekání na materiál

extratřídy se považuje 85 % nebo vyšší, takže je ve většině

kterém běží obrazovka obsluhy a kde se nastavují kódy nečinnosti

Čekání na ...

výrobních závodů evidentně co zlepšovat!

stroje a také vyžaduje odeslání programů do CNC.

čárový kód a dát tak systému MDC-Max vědět, proč se stroj zastavil. Tyto kódy lze přizpůsobit, aby vyhovovaly vaší společnosti, ale
obvyklé čárové kódy budou zaznamenávat tyto stavy:
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Zobrazení stroje v reálném čase.
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Ethernet

RS232

Kódy nečinnosti
stroje

Tradiční kabelová síť
Čtečka čárového kódu

V tradiční kabelové síti je sériový kabel veden z PC do každého

Řídicí jednotka CNC

stroje v dílně. V PC jsou sériové kabely RS-232 připojeny do
nainstalované komunikační karty s několika porty. Nevyužité vodiče
v sériovém kabelu se používají pro monitorování stavu strojů.
Server DNC-Max, běžící na PC, může monitorovat maximálně tři
stavové signály CNC. Stavové signály jsou v DNC-Max převáděny
na zprávy a uloženy na serveru NC-Base. Klient MDC-Max má řadu

Počitadlo součástí
PC s běžícím
CIMCO MDC-Max

Start cyklu

Síť

nástrojů pro analýzu dat v reálném čase nebo po časových
intervalech. Klienti MDC-Max mohou běžet na síťových PC, což

Relé

Jednotka MDC

vám poskytuje flexibilitu ve způsobu zobrazení dat v různých

Relé

částech dílny.
Jednotka MDC připojující CNC stroj k síti přes sériové kabely RS-232.
Jednotka MDC odesílá stavové signály stroje (počitadlo součástí, start cyklu) a
volitelně i kódy nečinnosti stroje zpět do PC, na kterém běží DNC-Max.

Ethernet

RS232

Kódy nečinnosti
stroje

Ethernetová síť
Řada společností má v dílně ethernetovou síť, a tu lze použít

Čtečka čárového kódu

Switch

pro síť DNC-Max/MDC-Max. Ethernetový kabel je veden ke

Řídicí jednotka CNC

každému stroji a pro připojení CNC strojů k PC síti je využit
standardní ethernetový hardware (switche, routery atd.). Ethernetová kabeláž se instaluje snadněji než tradiční kabely RS232
a poskytuje větší flexibilitu pro rozšiřování sítě.

Počitadlo součástí

Síť

PC s běžícím
CIMCO MDC-Max

Start cyklu
Serverové zařízení

Relé

Jednotka MDC

Relé

Ethernet do serverového zařízení RS-232, spojující jednotku MDC s ethernetovou sítí.
Jednotka MDC odesílá stavové signály stroje (počitadlo součástí, start cyklu) a volitelně i
kódy nečinnosti stroje zpět do PC, na kterém běží DNC-Max.

Ethernet

RS232

Kódy nečinnosti
stroje

Bezdrátová síť
Bezdrátové sítě se v dílnách stávají čím dál populárnější a eliminují

Čtečka čárového kódu

nutnost přivedení kabelu ke každému stroji.

Řídicí jednotka CNC

Přístupový bod

Pokud přemísťujete stroje po dílně nebo očekáváte přírůstek
nových strojů, může být bezdrátová síť tím nejlepším řešením.
Přístupový bod bezdrátové sítě je připojen ke stávající kabelové síti

PC s běžícím
CIMCO MDC-Max

Počitadlo součástí

Ethernet. Lze doplnit další přístupové body a rozšířit tak pokrytí

Start cyklu

bezdrátovou sítí. Pro zabezpečení sítě lze použít rozmanité
bezpečnostní a šifrovací metody.
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Bezdrátová
jednotka Jednotka MDC

Relé

Bezdrátová síť do jednotky RS-232 spojující jednotku MDC s ethernetovou sítí.
Jednotka MDC odesílá stavové signály stroje (počitadlo součástí, start cyklu) a
volitelně i kódy nečinnosti stroje zpět do PC, na kterém běží DNC-Max.

Relé
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Shromažďování základních dat o strojích

PC s běžícím serverem
NC-Base a DNC-Max

Network solutions

Většina společností chce vědět pouze to, zda konkrétní stroj běží

trvala jeho nečinnost. Je potom věcí vedoucího pracovníka

a vyrábí, nebo se zastavil. Shromažďování základních dat vytvoří

zeptat se obsluhy, proč stroj nepracoval.

grafy se zobrazením času, kdy stroj vyráběl, a doby, kterou si

PC se spuštěným
reportováním
MDC-Max

Velkoplošná TV se vstupem z PC se
spuštěnou stavovou obrazovkou MDC-Max

Load program and settings

PC se spuštěným
klientem NC-Base

100%

Machine in cycle & producing

90%
80%

Start

Production 80%

70%
Kódy nečinnosti
stroje

PC se spuštěnou
stavovou obrazovkou
MDC-Max

Replace Insert

60%

Machine in cycle & producing

50%
40%
Čtečka čárového kódu

30%

Barfeed Jam

20%

Machine in cycle & producing

Downtime 20%

10%
Button

Button

Button

Button

PC s dotykovou obrazovkou se
spuštěnou obrazovkou obsluhy MDC-Max

End

0%

Pokročilé shromažďování dat o strojích

Button

Button

S pokročilým shromažďováním dat o strojích můžete poskytnout

ID přihlášení obsluhy ‒ víte, kdo se přihlásil na stroji

Button

Button

přesné výstupy o efektivitě obráběcího stroje při jakékoliv zakázce.

Přihlášení seřizovače ‒ oddělení seřizování pro každou práci

Můžete zobrazit celkové procento doby nečinnosti podle jednotlivých

ID přihlášení údržby ‒ oddělení údržby od doby nečinnosti stroje

Tablet PC u CNC stroje se spuštěnou
uživatelskou aplikací Android

MDC na velké obrazovce

Tablet PC

Jedním z unikátních prvků MDC-Max je nepřetržitě aktualizované

Místo instalace systému čárových kódů můžete stroje vybavit také

okno na obrazovce, které lze spustit na velké plazmové nebo LCD

tablety, které vám umožní snadné zadávání upozornění, která jsou

obrazovce s rychlým přehledem stavů strojů. Velké obrazovky jsou

přímo přenášena do systému shromažďování dat. Naše tablety

obvykle nainstalovány na vhodném místě, aby všichni zaměstnanci

používají operační systém Android a jsou vybaveny přizpůsobenou

mohli vidět stav strojů. Tato aktualizovaná obrazovka je součástí

aplikací, takže můžete zadávat všechny potřebné informace

MDC klienta a může být nakonfigurována pro zobrazení tolika dat

pouhým dotykem prstu.

shromážděných v reálném čase, kolik je požadováno.

Skener čárových kodů

typů odstávky stroje, jako jsou instalace nástrojů, seřizování, údržba

Čekání na materiál ‒ aktivací této volby obsluha dává vědět, že

stroje atd. Tyto rozšiřující informace poskytuje obsluha pomocí čtečky

čeká na materiál

čárového kódu nebo dotykové obrazovky. Obsluha jednoduše naske-

Není práce ‒ na stroj nečeká žádná práce

nuje čárový kód nebo použije dotykovou obrazovku pro zadání

Zmetek ‒ poslední součást byl zmetek

důvodu nečinnosti stroje. Tyto informace mohou přesně odhalit, co

Zlomený nástroj ‒ obsluha čeká na seřizovače

působí výpadky v produkci.

Load program and setting

100%

Machine in cycle & producing

90%
80%

Start

70%

Replace Insert

60%

Machine in cycle & producing

50%

PC s dotykovou obrazovkou

40%
30%

Integrovaná štíhlá PC se zabudovanou dotykovou obrazovkou a

Skener čárových kódů je pohodlný způsob zadávání kódů příčiny

bezdrátovou nebo kabelovou přípojkou k síti jsou čím dál dostupnější.

nečinnosti stroje a dalších informací o zakázce. MDC-Max obsahu-

Na těchto PC lze spustit obrazovku obsluhy klienta MDC-Max a

je font čárových kódů, který lze použít pro vytisknutí stránky s kódy

snadno zadávat data. Protože jsou to standardní PC, lze na nich

příčiny nečinnosti stroje. Každý stroj lze vybavit čtečkou čárových

spustit i klienta CIMCO NC-Base pro správu a editaci NC programů

Production 80%

Barfeed Jam

20%

Machine in cycle & producing

10%

End

Setting 10%
Tooling 6%
Maintenance 4%

0%

kódů nebo lze jednu čtečku čárových kódů použít pro několik strojů. nebo jakýchkoliv jiných programů Windows, které chcete používat.
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MDC pomáhá každému ve společnosti – ne jen managementu
„Chtěl bych nainstalovat MDC, ale vím, že proti tomu
bude v dílně odpor.“
Mnoho pracovníků v dílně se obává, že monitorovací systém je něco jako
„velký bratr“, který na ně dohlíží a pokouší se jim ztížit práci. Ve
skutečnosti mohou zaměstnanci těžit z MDC-Max, protože může upozornit na problémy, které jim už nějaký čas byly zřejmé, ale o kterých nebyli
schopni přesvědčit vedení.
Nainstalovali jsme MDC do společnosti, která neplnila produkční cíle, a
vedoucí výroby byl tlačen ke zvýšení produkce.

Už předtím hlásil problémy s několika stroji, které splnění cílů
znemožňovaly, ale nic se nestalo. Dva týdny po instalaci si vedoucí výroby
sedl s ředitelem a čísla z MDC prokázala, že dva stroje skutečně
způsobovaly zpožďování výroby.
Předmětné stroje byly stroje s podavačem tyčí a společnost přešla k
levnějšímu dodavateli materiálu, ale tyče se neustále zasekávaly,
blokovaly stroje a způsobovaly výpadky v produkci. MDC upozornilo na
tento problém, společnost se vrátila zpět ke svému původnímu dodavateli
a teď plní své produkční cíle.

CIMCO MDC-Max upozorní na problém ve výrobě do 24 hodin od instalace
Systém shromažďování dat o strojích (MDC) CIMCO byl nedávno
nainstalován v provozovně zákazníka, kde měli problémy s náklady na
nástroje. Výrobní ředitel teprve před nedávnem převzal vedení dílny a
cítil, že náklady na nástroje jsou příliš vysoké. CIMCO MDC-Max byl
nainstalován a dokončen před nástupem noční směny. Následující
ráno výrobní ředitel pročetl ze strojů shromážděné monitorovací údaje
a okamžitě měl odpověď. Časy cyklů noční směny byly pro čtyři stroje

o 30 % nižší, než během dne, a ty samé stroje byly na konci směny
hodinu a půl zastaveny. Obsluha zvýšila posuvy, aby si mohli na konci
směny odpočinout. Zvýšené posuvy ovšem způsobily krátkou
životnost špiček nástrojů a zvýšily náklady na nástroje. Zákazník teď
snížil náklady na nástroje při dosažení stejných produkčních plánů a
říká, že systém se sám zaplatí v řádu měsíců.

CIMCO MDC-Max vysleduje důvody doby nečinnosti strojů
Velký dodavatel pro letecký průmysl měl starosti s tím, že jeho výroba
nestačila poptávce a rozhodl se zakoupit několik dalších strojů. Bylo
jim navrženo týden sledovat odpracované hodiny strojů, aby viděli,
jakého produkčního času bylo dosaženo. Užasli, když zjistili, že využití
jejich strojů bylo menší než 50 %, ale nemohli přesně přijít na to, proč
se tak dělo. Byl nainstalován CIMCO MDC, aby monitorovat stroje
spolu se čtečkami čárových kódů pro přepínání kódů doby nečinnosti
stroje. MDC upozornil na několik problémů ve výrobě. Dva z nich byla

způsobovala reakce údržby a neschopnost dostatečně rychle nahrazovat nástroje, aby byl stroj opět produktivní. Po instalaci MDC
zákazník implementoval několik opatření, včetně systému priorit
údržby a dostupnosti nových předem seřízených nástrojů. Nyní
dosahují celkového využití strojů přes 68 % a plní své produkční cíle,
což zvýšilo ziskovost tak, že mohou investovat do nového provozu.

CIMCO MDC udržuje v chodu obrábění bez dozoru obsluhy
Společnost North West se obrátila na centrum pokročilého obrábění v
Nelsonu, aby jim pomohli nalézt řešení problémů jejich nočního obrábění. Měli
čtyři soustruhy s automatickými podavači tyčí, které pracovaly přes noc, ale
občas se některý zastavil a nebyl u něj nikdo, kdo by problém odstranil a

výrobu znovu spustil. Bylo rozhodnuto o instalaci CIMCO MDC, které ze stroje
monitoruje průběh cyklů a pokud se stroj zastaví, odešle email a textovou
zprávu obsluze, která má pohotovost doma. Společnost zvýšila produkci a
využití strojů bez nutnosti platit zvýšené mzdové náklady.

Prodejce

Europe

Severní Amerika

CIMCO A/S
Copenhagen
Dánsko

CIMCO Americas, LLC
651 S Sutton Road, Suite 276
Streamwood, IL 60107

Tel: +45 45 85 60 50
Fax: +45 45 85 60 53

Tel: +1 704 644 3587
Fax: +1 704 943 0514

Web: www.cimco.com

E-mail: info@cimco.com

Když na spolehlivosti záleží

