
Części składowe systemu:

■ Licznik bezprzewodowy MMC-11;

■ Koncentrator MMCD (urządzenie opcjonalne, nie 
jest wymagane do działania systemu);

■ Aplikacja smartfonowa MoldMaker Scan;

■	 Aplikacja serwerowa MoldMaker.eu.

► Fot. Schemat działania systemu MoldMaker

W czasach dynamicznie rozwijającego się świata "internetu rzeczy" doczekaliśmy się również wdrożenia technologii zdalnego odczytu 
liczników do form wtryskowych. Dzięki temu powstała możliwość nadzorowania ich pracy zarówno w pojedynczych wtryskowniach jak 
i w całych koncernach produkujących elementy z tworzyw sztucznych. 

System MoldMaker to kompletne rozwiązanie technologiczne prze-
znaczone zarówno dla małych, jak i dla dużych firm, zajmujących się prze-
twórstwem tworzyw sztucznych. Służy do bezprzewodowego odczytu licz-
ników zamontowanych przy formach wtryskowych, zapewniając bieżący 
podgląd postępu produkcji na formach.
Idea systemu opiera się na kilku prostych krokach:
1. Odczyt on-line liczników pracujących przy formach na hali produkcyjnej;

2. Przesyłanie danych na serwer;

3. Generowanie bieżących statystyk i wyciągów z pracy form;

4. Uporządkowanie informacji i czynności wymaganych przy obsłudze 
form, takich jak: rejestr form wtryskowych, historia kart serwisowych, 
harmonogramy przypomnień, dostęp do Kart Form Wtryskowych, 
monitoring pracy formy, alarmy o różnych zdarzeniach, itp.

System MoldMaker z punktu widzenia korporacji jest narzędziem do 
monitorowania należących do niej fabryk. Dostępne są statystyki genero-
wane dla pojedynczych fabryk jak i dla całej korporacji.

System MoldMaker został zaprojektowany również do zdalnego moni-

torowania podwykonawców realizujących produkcję na formach powie-
rzonych. Jako zabezpieczenie, system wykrywa demontaż licznika z formy,  
jak i mechaniczne zablokowanie przycisku cykli.

W celu korzystania z systemu MoldMaker należy zamontować liczniki 
MMC-11 w formach wtryskowych. Następnie w systemie rejestruje się konto 
firmowe. Dana firma może posiadać jedno konto, które może mieć wielu 
użytkowników. 

W przypadku dużych korporacji każda z firm należących do korporacji 
zakłada własne konto. Korporacja natomiast może monitorować wszystkie 
swoje firmy.

Wspomniane wcześniej Karty Formy dostępne w systemie stanowią 
dokumenty szczegółowe, opisujące budowę i parametry techniczne posia-
danych form. Mogą być wykorzystywane do różnych celów związanych  
z eksploatacją, konstrukcją i projektowaniem nowych form.

Notatki serwisowe oraz harmonogramy przypomnień są narzędziami 
ułatwiającymi terminowe zarządzanie formami wtryskowymi od strony 
przeglądów, napraw, czynności okresowych lub planowanych. Zapewniają 
ścisłą historię wykonywanych czynności.

Podłącz i Ty swoją formę do internetu! 
To przełom w ekspresowym i wygodnym odczycie liczników cykli!
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Licznik MMC-11 ma obudowę wykonaną z tworzywa PA6GF15, 
8 cyfrowy wyświetlacz zabezpieczony szybką frontową z PMMA, 
przycisk cykli i przycisk demontażu. Gabaryt licznika i rozstaw śrub 
mocujących jest zgodny z gabarytami typowych liczników do form. 
Można go stosować zamiennie z licznikami mechanicznymi. Cieka-
wostką jest przycisk demontażu, który stanowi zabezpieczenie przed 
nieuprawnionym odkręceniem licznika od podłoża. W takiej sytu-
acji użytkownik otrzymuje powiadomienie o demontażu licznika. 
Licznik posiada wbudowany nadajnik emitujący bieżącą wartość licz-
nika oraz inne sygnały kontrolne. Sygnały radiowe wysyłane przez 
licznik mogą być odbierane za pomocą telefonu z systemem Android  
i zainstalowanej aplikacji MoldMarker Scan lub za pomocą Koncen-
tratora MoldMaker MMCD. Licznik wyposażony jest ponadto  
w zbliżeniowy układ nadawczo-odbiorczy NFC, który umożliwia komuni-
kację dwukierunkową za pomocą telefonu z aplikacją MoldMaker Scan.

Fizyczne działanie nadajnika polega na okresowym wysyłaniu 
bardzo krótkich impulsów cyfrowych. Sygnał radiowy korzystnie 
odbija się od różnych metalowych powierzchni, rozchodząc się we 
wszystkich kierunkach. Daje to gwarantowany zasięg odbioru ok. 30 
m. Czas pracy baterii licznika to minimum 5 lat. Dopuszczalna tempe-
ratura pracy to 85°C

Zastosowana technologia transmisji danych z liczników nie stawia 
ograniczeń w ilości jednocześnie pracujących liczników na hali. W 
chwili publikacji tego artykułu maksymalna przetestowana ilość jedno-
cześnie pracujących liczników wynosiła 300. Wkrótce opublikujemy 
kolejne rekordy.

Koncentrator MMCD (MoldMaker Cloud Data)

Jest to urządzenie opcjonalne, które pełni funkcję bezobsługowego 
bufora i automatycznego przekaźnika informacji odebranych z licz-
ników. Regularnie, w odstępach 5 minutowych, przesyła zebrane dane 
z wielu  liczników do serwera kolekcjonującego dane. 

Koncentrator MMCD jest wygodnym uzupełnieniem telefonu z apli-
kacją MoldMaker Scan. Należy pamiętać, że zarówno aplikacja Mold-
maker Scan jak i Koncentrator MMCD pełnią tę samą podstawową 
funkcję - przesyłanie danych z liczników na serwer. Różnica polega na 
tym, że koncentrator robi to cyklicznie, bezobsługowo i regularnie, nato-
miast aplikacja robi to "na żądanie" użytkownika. 

Z drugiej jednak strony, aplikacja MoldMaker Scan posiada funkcjo-
nalności dostępne przez komunikację zbliżeniową NFC jak np. podgląd 
parametrów formy, odczyt raportów serwisowych, konfiguracja harmo-
nogramów, itp.

Koncentratory MMCD stosuje się w firmach posiadających wiele 
form wtryskowych, gdzie potrzebna jest szybkość i regularność zbie-
rania danych z pracujących form. Koncentrator montuje się na suficie 
lub na ścianie, z dala od metalowych elementów i urządzeń, które 
mogłyby zakłócać jego pracę, takich jak routery WiFi, zasilacze impul-
sowe, lampy. Miejsce instalacji dobiera się tak, aby koncentrator miał 
jak najlepsze warunki pracy i obejmował swym zasięgiem jak największy 
obszar. Koncentrator podłącza się do internetu za pomocą kabla LAN. 
Z założenia urządzenie nie współpracuje z siecią Wi-Fi. W przypadku 
potrzeby pokrycia zasięgiem dużych hal produkcyjnych, stosuje się 
większą liczbę koncentratorów. 

Fot. Koncentrator MMCD

Koncentrator MMCD pełni również rolę zabezpieczenia na wypadek 
braku połączenia internetowego z serwerem. Rejestruje odczyty z licz-
ników w swojej wewnętrznej pamięci, a po uzyskaniu połączenia inter-
netowego przesyła zebrane dane na serwer zachowując ciągłość pracy.

Aplikacja smartfonowa MoldMaker Scan

To wielofunkcyjna aplikacja. W chwili obecnej dostępna jest 
tylko w systemie Android. Aplikacja realizuje 2 podstawowe 
funkcjonalności: 

1. Zdalny odczyt liczników w zasięgu 30 m 
na hali;

2. Zbliżeniowy odczyt parametrów formy 
w technologii NFC.

Zdalny odczyt liczników to po prostu 
przełączenie aplikacji w tryb skanowania. 
Aplikacja skanuje dostępne liczniki na hali 
i przesyła dane na serwer. Po przesłaniu, 
dane przyporządkowywane są poszcze-
gólnym formom. Dzięki temu tworzy się 
historia pracy formy. Samo skanowanie to 
proces bardzo szybki. Przeskanowanie 100 
liczników trwa około 10 sekund.

Zbliżeniowy odczyt parametrów formy to dużo obszerniejsza funk-
cjonalność. Realizowana jest poprzez technologię NFC. Telefon przy-
kłada się do licznika po czym zostają odczytane informacje przypisane 
do danej formy.

Fot. Licznik bezprzewodowy MMC-11

ciąg dalszy na stronie 24 »»



24

N
F NUMER 01 (88) 2018FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

W ten sposób możliwa jest: 

- identyfikacja formy,

- przypisanie licznika do formy lub jego 

 zwolnienie,

- konfiguracja licznika,

- odczyt Karty Formy Wtryskowej,

- obsługa notatek serwisowych,

- obsługa harmonogramów serwisowych.

▲ Fot. Aplikacja serwerowa

Aplikacja serwerowa
To serce systemu MoldMaker. Tutaj dostępne są wszystkie funkcjo-

nalności systemu, takie jak: zarządzanie rejestrem form, zarządzanie 
Kartami Form Wtryskowych, notatkami serwisowymi, harmonogramami 
przypomnień, wyświetlanie statystyk, wyświetlanie bieżących i histo-
rycznych wykresów wydajności form, historia czynności dla danej formy, 
monitoring nieuprawnionego demontażu formy, status pracy formy, 
udostępnianie formy podwykonawcom lub narzędziowniom, przepisanie 
licznika do innej formy, itp.

Kawasaki RS050NA- 6osiowy
Rok: 2012
Zasięg: 2 100 mm
Udźwig: 50 kg

Wybrane maszyny używane z oferty Inter-Plast 

DMG DMU 50 Eco, 5-osiowe
Rok: 2010
Przemieszczenia robocze: 
X: 500 mm Y: 450 mm Z: 400 mm
B: -115 (-5/+110) mm C: 360°
Stół: 640 x 500 mm
Sterowanie: CNC SIEMENS 810 D

REM BACAU TTHBM 125
Rok: 2007
Przemieszczenia robocze:
X: 2 500 mm Y: 1 950 mm Z: 1 800 mm
Stół: 1 750 x 2 000 mm
Średnica wrzeciona: 125 mm
Sterowanie: CNC FANUC 31i

WFL MILLTURN M30 G x 1000 
przeciwrzeciono, głowica frezująca, 
napędzane narzędzia, oś Y, oś B
Rok: 2003
Średnica toczenia nad łożem: 520 mm
Długość toczenia: 1 000 mm
Przemieszczenia robocze: Z: 1 120 mm 
W: 940 mm X: 420 mm U: 185 mm
Sterowanie: CNC SIEMENS 840 C

Stanowisko:

D-26

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targaach:

10 - 12
Kwietnia

2018
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Mocowania do EDM

Miedź na elektrody

Grafit

Dielektryki

OBERON® Robert Dyrda
88-100 Inowrocław, ul. Cicha 15

tel. 52 35 424 00; fax 52 35 424 01
oberon@oberon.pl; www.oberon.pl

Producentem systemu 
MoldMarker 

jest Mega Mold Sp. z o.o.

▲ Fot. Odczyt zbliżeniowy


