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Co to jest M-Powered?
M-Powered to zestaw łatwych w użyciu usług obserwacji, analiz i
wsparcia, które zapewniają przewagę nad konkurencją dzięki
wglądowi w dane procesowe. M-Powered wykorzystuje technologię
Internetu (IoT) i oferuje unikalne informacje o aktualnych i przyszłych
wymaganiach, poprawia jakość produkcji, produktywność i
optymalizuje dostępność.

•
•
•
•
•

M-Powered Connect Portal
M-Powered Techniczny Support (TS)
M-Powered Śledzenie przestojów
M-Powered Dane i alarmy
M-Powered
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Bezpiecznie w sieci?
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M-Powered Zalety
System M-Powered przewodzi transformacji modelu usług przetwarzania
tworzyw sztucznych, zapewniając klientom kluczowe korzyści.

 Zdalna diagnostyka problemów technicznych za pośrednictwem naszego
doświadczonego zespołu Servtek
 OEE (Overall Equipment Effectiveness) stopniowanie:
•
•
•
•

Redukcja przestojów
Oszczędnośd energii
Optymalna wydajnośd
Ulepszona jakośd produktów

 Dostosowane raporty i informacje dla operatora
 Pełna kontrola procesu zawsze i wszędzie
 Dostęp do nieograniczonego i bezpiecznego przechowywania danych
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M-Powered TS (Techniczne wsparcie)
Dzięki M-Powered TS Milacron ma teraz możliwośd rozwiązania prawie 20%
problemów z maszynami online. Nasza platforma umożliwia również firmie Milacron
gromadzenie krytycznych danych oraz informacji, aby przyspieszyd rozwiązywanie
problemów, zapewniając prawidłowe informacje i części, gdy wymagana jest wizyta na
miejscu.
•
•
•
•
•

Bezpieczny zdalny dostęp Milacron do
ekranu operatora i sterownika PLC dla
zaawansowanej zdalnej obsługi.
Możliwośd zapewnienia pomocy z
przewodnikiem poprzez zdalny dostęp do
stron ekranu.
Krótsze przestoje maszyn, zwiększona
wydajnośd i zwiększona produktywnośd.
Raport zdalnego dostępu do usługi jest
dostępny na żądanie.
Usługa dostępna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 17:00
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The Challenge - Wyzwanie
• Każde zmniejszenie OEE (ogólnej efektywności sprzętu) jest
problemem, który kosztuje dużo pieniędzy i jest trudny do
odwrócenia.
• Marże są coraz mniejsze.
• Milacron M-Powered to rozwiązanie, które dostarcza dane
umożliwiające ponowne zwiększenie OEE, a tym samym zwraca
pieniądze z powrotem do kasy.

Całkowity czas
pracy

Czas pracy
Rzeczywista
wydajność

Źródło
przyczyny
„wyciek”

Dobra wydajność

Straty
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OEE Zmienne obliczeniowe
Wartość OEE składa się
z (3) zmiennych produkcyjnych:
• Wydajność (Szybkość produkcji / czas cyklu)
• Jakość (Wynik)
• Dostępność (Czasy przestojów)
Wynik OEE na poziomie 100% oznacza:
Produkuj tylko dobre części (100% jakości)
Jak najszybciej (100% wydajności)
Bez przestojów (100% dostępności)
• OEE% = Dostępność% x Jakość% x Wydajność%

Source: OEE.com
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Światowej klasy OEE * i wartość 1%
OEE Faktor

Produkcja
światowej klasy **

Średni przetwórca
TWS

Top 10%
Przetwórcy TWS

Dostępność

95%

84%

94%

Wydajność (cykl)

98%

95%

98%

Jakość

99.9%

96%

98%

OEE= Dostępność x
Wydajność x Jakość

93%

76%

90%

Efekty 1% OEE

** OEE.com

Baza

Szybciej

Odpad

Dostępność

Cavitation

48

48

48

48

Weight (g)

2.9

2.9

2.9

2.9

Cycle (s)

5.5

5.4

5.5

5.5

Uptime (%)

90

90

90

91

Scrap (%)

3

3

2

3

2M parts

2.2M parts

2.2M parts

1%

Impact

* OEE = Overall Equipment Effectiveness = Dostępność % x Jakość % x Wydajność %
Milacron Confidential

8

Studium przypadku celem skrócenia przestoju
250

200
Unassigned
150

Scheduled

Changeover
100

Maintenance
Process

50

0

Liniowy (Unassigned)
Liniowy (Changeover)
Liniowy (Maintenance)
Liniowy (Process)

• Czas wymiany narzędzia w czasie 20 miesięcy został podczas korzystania
z rozwiązania Milacron M-Powered Cloud o 64% zredukowany.
• Skoncentrowano się na usprawnieniu wymiany narzędzi maszyny, teraz z
większą liczbą opcji, w tym nieplanowanym – i planowanym analizom
przestojów.
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Ogólne ulepszenia OEE
100,00
90,00
80,00
70,00
Press 106
60,00

Press 107
Press 102

50,00

Press 103
Liniowy (Press 106)

40,00

Liniowy (Press 107)
30,00

Liniowy (Press 102)
Liniowy (Press 103)

Wzrost OEE o 9,8% przy 40-sekundowym
cyklu odpowiadał 300 000 więcej wyprasek
na czterech maszynach w ciągu 20
miesięcy.

Press 102
Press 103
Press 106
Press 107

03-lut-2016 00:00

03-sty-2016 00:00

03-gru-2015 00:00

03-lis-2015 00:00

03-paź-2015 00:00

03-wrz-2015 00:00

03-sie-2015 00:00

03-lip-2015 00:00

03-cze-2015 00:00

03-maj-2015 00:00

03-kwi-2015 00:00

03-mar-2015 00:00

03-lut-2015 00:00

03-sty-2015 00:00

03-gru-2014 00:00

03-lis-2014 00:00

03-paź-2014 00:00

03-wrz-2014 00:00

03-sie-2014 00:00

03-lip-2014 00:00

03-cze-2014 00:00

03-maj-2014 00:00

03-kwi-2014 00:00

03-mar-2014 00:00

20,00

3-Mar-14 16-Feb-16 Increase
64.4
79.2
14.8
70.7
75.7
5.0
64.6
71.6
7.0
49.3
61.8
12.5

Average
9.8
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Ale nadal potrzebujesz danych o przestojach w swoim ERP lub MES

…

• Jest to możliwe bez podwójnego wysiłku i jest to Milacron M-Powered
Kompatybilny z istniejącą strukturą ERP / MES na poziomie zakładu
• Dzięki naszym otwartym interfejsom API Twój zespół programistów może
zarządzać wydarzeniami po prostu przenieś je do istniejących systemów ERP
i MES
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M-Powered Connect Portal
•
•
•

Zarządzaj swoimi maszynami z dowolnego
miejsca
Panele kontrolne wydajności pokazują OEE
maszyny
Służy do poprawy wykorzystania systemu
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M-Powered Dane i alarmy
•

•

•
•

•
•

•
•
•

Niestandardowe alerty utworzone na podstawie
ponad 200 parametrów rzeczywistych i nastaw, aby
z wyprzedzeniem powiadamiać o problemach z
przetwarzaniem i konserwacją.
Można tworzyć alerty konserwacyjne w celu
poprawy planowania i czasu pracy, aby śledzić
zmiany w procesie wtrysku, niestandardowe alerty
konserwacyjne na podstawie liczby cykli i
ulepszone zarządzanie częściami zamiennymi,
jednocześnie opracowując sposób konserwacji
predykcyjnej.
Śledź produktywność maszyn, kontrole procesów i
planowanie konserwacji
Kontroluj swój proces produkcyjny i szybko
identyfikuj wady jakościowe
Raporty zdefiniowane wysyłane codziennie emailem.
Zintegruj swoje dane z ERP, MES i innymi
systemami firmowymi, serwisowymi i
konserwacyjnymi.
Zoptymalizuj produktywność poprzez ciągłe
monitorowanie i rozwijanie najważniejszych
procesów i parametrów maszyn.
Przechowywanie danych zgodnie z wymaganiami
zapisów jakości ISO z dostępem na żądanie do
analizy historycznej
Adaptowalne i kompatybilne ze wszystkimi typami
systemów przetwarzania danych i maszyn.
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M-Powered Śledzenie przestojów
• Automatyczne lub ręczne
kodowanie zatrzymania
• Możliwość zapisania czasów
przestoju w HMI maszyny (w Q4)
• Pełne raporty Pareto, które dają
pełny przegląd każdego przestoju
maszyny i zdarzenia, które do
niego doprowadziło.
• Raporty zawierają trendy
produkcyjne i statystyki, które
pomagają zrozumieć charakter
przestojów maszyn oraz analizę
MTTR / MTTB.
• Skonfiguruj alerty niestandardowe,
które będą wyzwalane na
podstawie przestoju
• Kompatybilny z systemami i
maszynami przetwarzania danych
• Podstawy analizy predykcyjnej
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Po co zapisywać przestoje w chmurze?

•

Wiele zakładów od lat przechowuje przestoje w swoich systemach MES - ale jaki ma
to wpływ na nieplanowane przestoje?

•

Wykorzystanie przestojów z rozległymi zsynchronizowanymi danymi maszynowymi
daje możliwość podjęcia ścieżki do predykcyjnej konserwacji maszyn.

•

Skorzystaj z pomocy swoich lub naszych specjalistów od analizy danych, aby
zidentyfikować kluczowe relacje i tym samym wyeliminować nieplanowane przestoje.

•

Dane maszynowe i przestoje muszą być dostępne razem w jednym systemie.
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Intuicyjne rozwiązania naprawcze
•

•
•
•
•
•

Wydajność, czas pracy, liczba cykli,
wilgotność, temperatura itp..
Lokalnie lub w chmurze
Konserwacja
Połączenie M2
Przechowywanie
dokumentów
Komunikaty
ostrzegawcze

Counter
Sensor

Hub
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