برنامه تحول دیجیتال سنگ آهن مرکزی ایران
ICIOC Digital Transformation plan

چالش های اصلی صنایع معدنی و فلزی و اثرات آن

ASM

روندها
تقاضای
جهانی

محرک ها
* تداوم رشد ضعیف اقتصاد جهانی

* افزایش شهرنشینی و رشد جهان در حال توسعه

* بی ثباتی ژئوپلیتیکی

* روند مصرف در بازار جهانی

* اثر اقتصاد بازیافتی روی کاهش مصرف

* افزایش مواد جانشین

اثرات  /چالش ها
رشد میان مدت آهسته تر و بی ثبات تر برای سنگ معدن و فلز
که در بلندمدت به اوج خود می رسد.

* کمبود منابع و دور بودن آنها
* وجود رقابت سنگین

افزایش هزینه ها ،کاهش تعداد پروژه ها ،کاهش بازیگران توانمند
صنعت

نیروی کار

* پیری نیروی کار
* نسل جدید نیروی کار
* توسعه شکاف های مهارتی نیروی کار در جهان

شکاف مهارتی نیروی کار

حکمرانی

* اعمال نفوذ دولت ها در منابع زیست محیطی
* افزایش مقررات زیست محیطی
* افزایش ارتباط و مشارکت اجتماعی

افزایش هزینه ها و نیاز ضروری به شفاف سازی

صنعت
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انقالب صنعتی چهارم در معادن  :معدن متصل )(Connected-Mine

ASM
نیروی کار متصل:

استفاده از تجهیزات مدرن ،اطالعات بهتری از محیط کسب نموده و تجربه کاری را بهبود میدهیم.

یکپارچه سازی 3rd
با

کنترل از معدن تا بازار

پشتیبانی متخصص از راه دور

راهکارهای فرآیندی

عملیات دانش
محور:
راه حل هایی که امکان
تصمیم گیری بهتر را
فراهم می کند.

یکپارچه سازی هوشمند

بهره وری عملیاتی:
استفاده از تکنولوژی
های مدرن بهره وری
فرآیند ها و تجهیزات و
نیروی های کار را
بهبود میدهیم.
دستگاه های هوشمند
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ASM

انقالب صنعتی چهارم در معادن  :معدن دیجیتال ((Digital Mine

4

وضعیت هوشمندسازی معادن در دنیا

ASM

وضعیت شرکت های معدنی در سراسر جهان
از نظر هوشمندسازی

تمام برنامه های
بهبود مستمر با
هوشمندسازی استفاده از برنامه های
پیاده شده است جدید هوشمندسازی

پیاده سازی

نهایی سازی
نقشه راه

ارائه پروپوزال و
انتخاب شرکت
مشاور و مجری

برنامه ریزی

تحقیق و توسعه

Rockwell Automation, Inc.
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الگوهای بلوغ دیجیتال در معادن و صنایع فلزی

ASM
تم های دیجیتال

بازیگران سنتی

دنبال کنندگان سریع پیشگامان

پیشگامان هوشمندسازی

اتوماسیون،
رباتیک  ،سخت
افزار عملیاتی و
سنسورها

❖ سنسورهای غیر متصل در سطح سایت
❖ مشاااارکت سااانگین انساااانی هماااراه باااا
مکانیزاساایون خودکااار در مراحاال انتخااابی
فرآیند

❖ حسگرهای هوشمند و متصل در بخش ها
❖ فرآیندهای منتخب با آزمایشهایی در زمینههایی مانناد
روباتیک خودگردان/پهپادها خودکار میشوند
❖ چاپ سه بعدی در حال بررسی

❖ حسگرهای هوشمند یکپارچه در سطح سازمانی
❖ اتوماسیون یکپارچه در سراسر بخش های زنجیره ارزش ،در حالی که از روباتیک  /هواپیماهاای
بدون سرنشین در عملیات استفاده می شود
❖ آزمایش پرینت سه بعدی برای تولید  /عملیات و ارزیابی اختالالت احتمالی پایین دست

نیروی کار
دیجیتالی

❖ استفاده کم یا بدون استفاده از دستگاه هاای
متصاال باارای پشااتیبانی از مشاااغل روزانااه
نیروی کار
❖ آگاهی کم کارگران و تمایل باه اساتفاده از
موبایل و سایر فناوری های دیجیتال

❖ اسااتفاده از فناااوری موبایاال در برنامااه هااای کاااربردی
انتخاب شده
❖ استفاده از مراکز عملیاتی متصل نزدیک یا در محل
❖ کارکنان در سطح پایه در مورد نحوه استفاده از فنااوری
های دیجیتال آگاه و آموزش دیده اند

❖ فناوری تلفن همراه یکپارچه با مراکز عملیاتی از راه دور ،ارائاه اطالعاات در زماان وا،عای ،هام
فشار و هم کشش
❖ نیروی کار بومی دیجیتال به خوبی در فناوری آموزش دیده و فعاالنه از آن اساتفاده مای کناد.
،درت آزمایش فرصت های جدید برای دیجیتال

❖

داده هاااای سیساااتم هاااا در عملیاااات در
سیلوهای جداگانه ذخیره می شوند
راه حل های سایه ITشایع است
بدون امنیت سایبری اختصاصی
ارتباااب بااا تااامین کنناادگان ،مشااتریان و
ذینفعان خارجی تا حد زیادی دستی است

سازمان یکپارچه،
پلتفرم ها و
اکوسیستم ها

❖
❖
❖

تجزیه و تحلیل و
پشتیبانی تصمیم
گیری نسل بعدی

❖ تصمیم گیاری بار اساان مناابع داده هاای
متفاوت که باه صاورت دساتی و بار اساان
استاندارد تنظیم شده است

❖
❖
❖
❖
❖

اتصال جزئی در سطوح فناوری اطالعات و عملیات
استانداردها و فرآیندهای فناوری اطالعات موثر
بستر تباادل داده هاای کلیادی باا حسااب هاای مهام
مشتری و تامین کننده
اطالعااات بازاریااابی شاارکتی را از طریااق کانااال هااای
دیجیتال به بیرون هدایت کنید
تیم امنیت سایبری با تمرکز و پوشش IT

❖ ترکیب داده ها از بسیاری از منابع در چند نمای ایستا و
KPIاز پیش تعریف شده

❖
❖
❖
❖
❖

نمای همزمان در سطح ساازمانی از عملیاات از طریاق پلاتفرم اباری کاامال متصال فنااوری
اطالعات
داده ها و سیستم های تامین کننده/مشتری کلیدی به طور کامل به هم متصل هستند
فرآیندها و استانداردهای متمرکز بر ،ابلیت همکاری و ادغام انعطاف پذیر فناوری جدید
تعامل جامعه با سیستم عامل های دیجیتال ،از جمله گوش دادن به رساانه هاای اجتمااعی در
زمان وا،عی و تبادل شفاف داده های محیطی/عملیاتی
تیم و منابع اختصاصی امنیت سایبری متمرکز بر امنیت در فناوری اطالعات ،فناوری عملیات و
پلتفرمهای اتصال

❖ شناسایی خودکار بینش ها از داده هاا و ترجماه باه اطالعاات مارتبط و مفیاد بارای تصامیم
گیرندگان در سطوح مختلف
❖ از مجموعه داده ها و تجزیه و تحلیل کامل برای شناساایی زمیناه هاای بهباود ،شابیه ساازی
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سناریوها و پروژه ها و شناسایی تصمیمات بهینه استفاده کنید.
❖ به طور فعال در مورد گزینه های هوش مصنوعی تحقیق کنید

تاثیر تحول دیجیتال در شاخصهای مالی معادن و صنایع فلزی

ASM
 % 3-5بهبود بازیابی

• به حداکثر رساندن بازیابی از طریق بهینه سازی یادگیری ماشین

 % 10-20بهبود توان
عملیاتی

•
•

 %5کاهش تقاضای انرژی

بازیابی

درآمد
استفاده از تکنولوژی موبایل برای استفاده اینترنت اشیاء و تحلیل های مربوطه
مشخص شدن گلوگاه ها به صورت لحظه ای و تهیه برنامه ریزی بهبود پویا

توان عملیاتی

• بهبود مصرف انرژی در جهتت کتاهش هزینته هتا و افتزایش تتوان
عملیاتی

انرژی

 %10-25کاهش

• پیش بینی خرابی تجهیزات در بازه های شش ماهه
• بهبود برنامه نگهداری و تعمیرات در جهت کاهش هزینه ها

نگهداری

 % 10کاهش هزینه
نیروی انسانی

• کاهش زمان تولید به کمک استفاده از ربات ها

مدیریت

کاهش  % 5نیروی تمام
وقت

• افزایش اثربخشی آموزش از طریق واقعیت افزوده
• کاهش زمان سفر از طریق راهکار های انتقال
• افزایش اتوماسیون رابط های انسان و ماشین

نیروی کار

افزایش  % 2زمان بهره
برداری

 % 5بهبود مواد اولیه
مصرفی
 % 20-30کاهش
موجودی کاال

 %10-25بهبود

• بهبود مواد اولیه مصرفی در جهت کاهش هزینه
• خودکار کردن عملیات انبار
• مدیریت قطعات یدکی از طریق تکنولوژی پرینت  3بعدی

 % 20-45بهبود

سود

هزینه های
عملیاتی
 %25 -50بهبود

ROIC

دارایی ثابت

مواد اولیه
مصرفی

 %10-15کاهش

موجودی کاال

دارایی جاری

 %5کاهش

دارایی ها
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اولویت بندی برنامه های تحول دیجیتال در معادن در دنیا

ASM

سه سال آینده

دارایی ها و فرآیند ها

بعد از سه سال آینده

زنجیره تامین و نیروی کار

افزایش ،ابلیت ردیابی

افزایش توان عملیاتی

ایجاد یکپارچگی
زنجیره تامین و افزایش مانیتورینگ

بهبود بهره وری نیروی کار

افزایش زمان در دسترن تجهیزات و
کاهش زمان خرابی برنامه ریزی نشده

بهبود پیچیدگی و
یکپارچگی داده

بهبود پیچیدگی و یکپارچگی داده

بهبود عملکرد
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فناوریهای دیجیتال مورد استفاده در معادن هوشمند

ASM

دوقلوی دیجیتال
ایجاد یک نمونه دیجیتالی از
یک فضای واقعی براساس
دادهها ،تجزیه و تحلیل آنها
و شبیهسازی

مدیریت عملیات معدن
ایجاد پلتفرم اینترنت اشیاء صنعتی،
جمعآوری و نمایش اطالعات

مرکز عملیات
یکپارچه

امنیت سایبری
تصمیمگیری
استفاده از دادهها برای
تصمیمگیری

حسگرهای هوشمند
نظارت بر محیط ،دما،
لرزش و آلودگیهای
محیطی

تحلیلهای پیشبینانه
استفاده از دادهها برای
پیشبینی خرابیها

هوش مصنوعی
حل چالشهای حوزه
معدن

واقعیت افزوده
استفاده از  ARو VR
برای کمک به نیروی انسانی
جهت افزایش آگاهی از
محیط کار

حوزه عملیات
معادن
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نیاز به تغییر پارادایم در صنعت معادن و فلزات
Smart Industry
Operator

امرزو ضمن ایجاد فرصت کاوشگری ،زمان درک درست از تحوالت دیجیتالی است
دیجیتالی بودن به معنای توانایی متفاوت دیدن  ،متفاوت اندیشیدن و انجام متفاوت کارها
است.
آینده دیجیتالی ،نوید های بزرگی را به ما می دهد ،نویدهایی از انجام سریعتر و بهینه
ترکارها
"شرکت های بالغ دیجیتالی با افزایش همکاری ها  ،ایجاد نوآوری ها در مقیاس باال و از همه
مهم تر ایجاد تغییر شکل نگرش خود  ،به ارزشها و موفقیت های جدید دست می یابند".
(تیم مدیریت تحول)MIT
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چگونگی ایجاد تحول دیجیتال در صنعت معدن

ASM

پیش از شروع
•
•

ارزشهای مورد انتظار

•
•
•

موج اول
•
•
•
•
•

افزایشارزش
کسبوکاربا
پیادهسازیاتوماسیون
برنامهریزیبرای
انجامتحولدیجیتال
دقتدراولویتبندی
فعالیتهایتحول
دیجیتال
یکپارچهسازی
فعالیتهایتحول
دیجیتال
اختصاصمنابعالزم
برایایجادتحول
دیجیتال

•
•
•

•

انجامتغییرات
اساسیدرفرآیندها
استفادهازدادهدر
فرآیندهاو
تصمیمگیری
استفادهاز
فناوریهای
تحولآفریندر
بخشهایمختلف
انجامعملیاتزنجیره
تأمینبدون
کنترلکنندههای
انسانی

• شناساییچالشهایی
کهتغییراتقابل
توجهیدرنحوه
عملکردایجادمیکنند
• ایجادتغییردر
استراتژیکسبوکار
برایحفظرقابت
• ایجادفرصتبرای
حضوربازیگرانجدید

شاخصهای کلیدی عملکرد
()KPI

•

تعیینچشمانداز
دیجیتال
ایجادتیمراهبری
تحولدیجیتال
ایجادارتباطبین
بهرهوریوبرنامه
تحولدیجیتال
تعیینحداقل
سرمایهگذاریدر
توسعهزیرساخت
ایجادبستریبرای در
دسترسبودندادهها
تعییناهدافقابل
اندازهگیری

موج دوم

موج سوم
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توصیه ها برای مدیران ارشد صنایع معدنی در راستای برنامه های تحول دیجیتال

ارزش کامل دیجیتالی شدن تنها از طریق همکاری بین شرکتهای معدن و جوامع انسانی و سیاستگذاران آشکار میشود.
کسب و کار را برای استفاده از نوآوری در عملیات آماده کنید.
یک استراتژی دیجیتال متمرکز داشته باشید و آن را با مدل کسب و کار ،فرآیندها و سازمان خود هماهنگ کنید تا هوشمندسازی را تقویت کنید.
خارج از مرز های کسب و کار خود را بررسی نمایید.
تمایز محصوالت از کاالهای خام؛ تمرکز روی بخش های دارای ارزش افزوده یا هم افزایی بیشتر در زنجیره ارزش؛ از داده های مشتری بینش عمیق تری کسب کنید.

دسترسی و ارتباط میان داده ها را بیشتر کنید.
بر دریافت بینش وا،عی و کاربردی از داده ها و به اشتراک گذاری آنها به طور واضح و مؤثر با سطوح مناسب سازمان تمرکز کنید.
نیروی کار دیجیتال را برای آینده آموزش دهید.
کارگران جوان باید به طور مستمر به صنعت دعوت شوند و آن دسته از جمعیت هایی که دانش دیجیتال ندارند باید برای کار آموزش های عملی دریافت کنند.
روی مزایای جایگزین سرمایه گذاری کنید ،نه فقط مشاغل جایگزین
اکنون برای یافتن راه های دیگری برای کار با ذینفعان محلی و جبران استفاده مسئوالنه از منابع خود سرمایه گذاری کنید .ابتکارات مای تواناد شاامل توساعه
زیرساخت ها ،حمایت از آموزش و یا ساخت تخصص باشد.
شراکت های جدید ایجاد کنید و شراکت های موجود را تقویت کنید.
بهبود مشارکتهای فعال و باز پایه ،اسان بهترین دیجیتالیسازی است .ادغام ،ویتر با ساهامداران محلای ،و حتای مادلهای جدیاد عملیاات و مالکیات
داراییهای ثابت معدن و فلزات است.
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برنامه تحول دیجیتال
شرکت سنگ آهن مرکزی
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اقدامات آغازین جهت ورود به برنامه تحول دیجیتال

ASM

1

4
•
•
•
•
•
•
•

تدوین نقشه راه تحول دیجیتال

ایجاد آزمایشگاه نوآوری و زندگی
معادن هوشمند
توسعه اکوسیستم معادن هوشمند
رصد و پایش پروژه های پرچمدار و پروژه های توسعه
آموزش و ترویج و فرهنگ سازی
توسعه نوآوری در ابعاد مختلف
مطالعات بازار
استانداردسازی و کمک به ایجاد رگوالتاوری جدیاد باا
مشارکت اکوسیستم
توسعه مدلهای کسب و کار و طرحهای تجاری

اقدامات
آغازین

تشکیل ساختار حکمرانی

2

بهرهگیری از تمام ظرفیتهای سازمانی و ساختاری
و ایجاد رویکردی مطلوب برای سازماندهی و
راهبری پروژه تحول دیجیتال

تعریف پروژه های پرچمدار

تعریف و اجرای پروژه های پرچم دار در
افق کوتاه مدت

3
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چارچوب توسعه نقشه راه تحول دیجیتال

ASM

تجزیه و تحلیل اطالعات

پلتفرم اینترنت اشیاء

رایانش ابری

قابلیتهای بنیادین

تحلیل داده و
حکمرانی

معماری
تکنولوژی

فرهنگ دیجیتال

بهره وری
عملیاتی

تحول
دیجیتال
موفق

چابکی

توسعه راهکارها

اجرا و پیاده سازی
POC

تصمیم گیری
بهینه

بهبود هماهنگیهای
درون سازمانی

بهبود آگاهی
از موقعیت

انتظارات

ارزیابی بلوغ
دیجیتال

بالکچین

انتخاب کاربردهای
دیجیتال

هوش مصنوعی

اولویت های کسب و کار

رویکرد چابک

پهباد

کوبات (ربات همکار)

تکنولوژیهای واقعیت
مجازی و افزوده
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ASM

مدل بلوغ توسعه نقشه راه تحول دیجیتال

معدن هوشمند
معدن متصل

17

پروژه های پرچم دار تعریف شده و درحال اجرا

ASM

مدیریت ناوگان سبک و سنگین
ردیابی  ،مکان یابی و توزین
بار(محصوالت و مواد اولیه)

پلتفرم IOT

زیرساخت یکپارچه شبکه و
ارتباطات کارخانه گندله سازی و
فیبرنوری معدن سه چاهون

سامانه مدیریت دانش KM

سامانه نظارت تصویری هوشمند

پلتفرم BI

IT/OTارزیابی امنیتی سامانه های
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نقشه راه توسعه پروژه های پرچم دار

ASM

توسعه پلتفرم معدن
هوشمند در محدوده
پروژه های پرچم دار

یکپارچه سازی پلتفرم
معدن هوشمند
6

5

توسعه و پیاده سازی و
ارزیابی پروژه های
نقشه راه

4

اجرای پروژه های
پرچمدار
3

ارزیابی شاخصهای
کلیدی پروژه های
پرچمدار

2

1
تعریف پروژه های پرچمدار
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سپاس از توجه شما

