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مشاور امور تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمهو 
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موفق مجتمع مس سرچشمه در حوزه تجربیات 
معدنکاری هوشمند
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مقدمه

دت معدن مس سرچشمه در صدد است تا در یک برنامه توسعه میان م

.میلیون تن در سال ارتقا دهد50ظرفیت استخراج ماده معدنی را به 

یع ظرفیتی نسبتاً باال در مقیاس جهانی که نیازمند زیرساختهای وس

!و چابک است
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یتصمیم تاریخ
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معدنکاری مکانیزه بزرگ مقیاس

اتوماتهوشمند و معدنکاری 
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اتوماتهوشمند و معدنکاری 

یتصمیم تاریخ

Mining 4.0
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افزایش ساعت کار و تولید 
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پروژه های انجام شده

و 

در حال اجرا

داده
اطالعات

دانش
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1399
اولین پروژه 

هوشمندسازی  معدن 

1398
آغاز مطالعات 

سیستماتیک در مورد 
اتوماسیون

سومین و چهارمین پروژه 
هوشمندسازی معدن 

1401
دومین پروژه 

هوشمندسازی  معدن 

سامانه هوشمند 
وضعیت پایش 

شاولاستقرار 

1400

سامانه هوشمند 
پایش بهره وری 

ناوگان شاول

مطالعات امکانسجی 
پیاده سازی فناوری 

اتوماسیون در عملیات 
استخراج معدن 

سرچشمه

سامانه 
eMaintenance 

ناوگان دامپ تراکها

اولیه سامانه راه اندازی 
دیسپچینگ و آغاز تالش

برای گسیل هوشمند 
تراکها

تهیه نقشه راهبردی 
پیاده سازی اتوماسیون در 

معدن مس سرچشمه
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سامانه هوشمند پایش بهره وری ناوگان شاول



1401همایش و نمایشگاه معدن کاری دیجیتال 
Digital Mining Conference & Expo 2022

سامانه هوشمند پایش بهره وری ناوگان شاول
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سامانه هوشمند پایش بهره وری ناوگان شاول

هیستوگرام بهره وری روزانه ناوگان شاول تابع توزیع تجمعی بهره وری  بهره وری 
روزانه ناوگان شاول
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هوشمند پایش وضعیت استقرار شاولسامانه 

نمونه ای شاول های معدن سرچشمه در حالت کارکرد غیرتراز
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هوشمند پایش وضعیت استقرار شاولسامانه 

گیری اساس کارکرد این سامانه بر پایه اندازه
. باشدزوایای اویلر می
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هوشمند پایش وضعیت استقرار شاولسامانه 
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هوشمند پایش وضعیت استقرار شاولسامانه 

سامانهازگیریگزارشنحوهازنمونه ای

بایمعدنشاول هایبرشدهنصبترازیابی

سامانهبهrepکدپیامکارسال
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هوشمند پایش وضعیت استقرار شاولسامانه 
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دامپ تراکهاناوگان  eMaintenanceسامانه 

                          
(                  )

eMaintenance       
(                         )

                     
 (                           )

              eMaintenance  : 

                   
          
            
                          
          
                                        
              
                 
                   

                                           
        
           
                
               
              
           
          
                     

 eMaintenance              

               

       
     

      
  

          

                                           
        
           
                
               
              
           
          
                     



1401همایش و نمایشگاه معدن کاری دیجیتال 
Digital Mining Conference & Expo 2022

ختیارادراپلیکیشنیکبستردرراذیلاطالعاتاستقادرشدهطراحیسامانه
یبراناوگان،سالمتکنترلاتاقدرهمزمانصورتبهودادهقرارمعدنمدیران
:کندصادررنگیهشداربحرانی،موارد

پایش سالمت ناوگان دامپ تراکهابرای  eMaintenanceسامانه 

آبدمای •
دمای روغن موتور•
دمای روغن هیدرولیک•
فشار روغن موتور•
فشار روغن هیدرولیک•
سرعت•
مصرف سوخت•
چرخهای عقبترمز دمای دیسکهای •
محیطدمای •
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سرچشمهنقشه راهبردی پیاده سازی اتوماسیون در معدن مس تهیه 

18

زیرساختهاشاملارتباطاتمخابراتیوتأمینبرقونیزراههایدسترسی
سطحتحصیالتپرسنلومیزانمهارتکارگران
(توعمر،برند،سطحتکنولوژی،ظرفی)شرایطناوگانماشینآالتموجوددرمعدن...
شرایطتعمیرگاههاوتکنولوژیهایمورداستفاده
ارزیابیمیزانکاربردکامپیوتردرفرآیندهایروزانهمعدن
مورداحترامومورداستفادهدرمعدن(مدیریتیوزیستمحیطی)استاندارهای
شرایطآمادوپشتیبانیمعدن
اندازهوهندسهنهاییمعادنطراحیشده
میزانتولید،هزینهتمامشدهوشرایطاقتصادیمعدن
شرایطآبوهوایی

گانه10پایگاه داده پروژه بر اساس فاکتورهایتشکیل 
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سرچشمهنقشه راهبردی پیاده سازی اتوماسیون در معدن مس تهیه 

نق ه متنا ر شرایط 
فعلی مجتمع م  

سرچشمه

تعیین سطح 

بلوغ معدن مس

سرچشمه در 

زیرساختهای 

اتوماسیون
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سرچشمهدر معدن مس اتوماسیون پیاده سازی راه نقشه تهیه 

ت مین و توسعه 
زیرساخت های  
اتوماسیون 
دام  تراکها

1

ت مین و توسعه زیرساخت های اتوماسیون
م ابرات، برق پایدار، امنیت سیست  شامل 

2

3

4

5

اتوماسیون ح اری

اتوماسیون شاولها

اتوماسیون دام  تراکها 
پیاده سازی دیس  ین  هوشمندو 

 ه
رو
   

جا
ی ان

ها
سا 

فازبندی و فعالیتهای زیرمجموعه پرو ه

اتمام پرو ه دیس  ین  دام  تراکها

ت خیرات پی  بینی نشده

خرید 
دام  
تراکهای 
 دید

راه اندازی 
IPCC 
معدن
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برنامه راهبردی 
هوشمندسازی و 
اتوماسیون در 

معدن مس 
سرچشمه
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سرچشمهمعدن مس چالشهای پیشرو در 

یکپارچهسازیاجزایزنجیرهتولیدمسدربسترهوشمندواتومات•

(چهرسنگشکتدرونپیت)بهساختارتولیدمعدنIPCCورودسیستم•

تدوینپروتکلهایاداریومالکیتمشترکدادهها•

عدمایجادمشکلدادههایکالن•

دقتدرامنیتسایبریمعدنوسامانهها•

بنیاندانشتهایشرکدانشگاهی،محققانتخصصوتوانبرتکیهباتحریمهااثررفع•

نوآوریاکوسیستماجزایتمامیو

...  خبری در راه است* 
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24

انبا تشکر از توجه شما عزیز

...ای شکوه پابرجا


