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  مورد عالقه واحدپژوهشی  زمینه هاي 

  شرکت صنایع سیمان زابل تحقیق و توسعه
  

 

تولید سیمان مقاومت باال با استفاده از فناوري نانومباحث مرتبط با   

)درصد پوزوالن طبیعی یا صنعتی  50درصد کلینکر و  50سیمان آمیخته با ترکیب (تولید سیمان سبز مباحث مرتبط با   

تولید سیمان ژئوپلیمري بر پایه پوزوالن طبیعی تفتانمباحث مرتبط با   

...)سیمان پرتلند سفید و سیمان پرتلند رنگی و( ه تولید سیمان هاي ویژمباحث مرتبط با   

)گدازي سرباره کوره آهن(تلند سرباره اي مباحث مرتبط با تولید سیمان پر  

)سرباره مس (سرباره اي مباحث مرتبط با تولید سیمان پرتلند   

 مباحث مرتبط با فعالسازي مواد شبه سیمانی جهت استفاده در صنعت سیمان

تولید سیمان پرتلند سنگ آهکیمباحث مرتبط با   

 طرح بررسی تاثیر نانو سیلیکا ودوده سیلیسی برخواص مخلوط هاي سیمانی و بتنی

ماده مکمل سیمانیمباحث مرتبط با کاربرد سرباره فسفر به عنوان یک   

درفرآیند تولید سیمان)  WHR (مباحث مرتبط با بازیافت انرژي گرمایی اتالفی    

جایگزین براي صنعت سیمان سوخت هايبکارگیري مباحث مرتبط با   

و تحلیل آماري داده هانوسانات مدول هاي خوراك کوره مباحث مرتبط با رفع   

سازي جهت عملکرد بهینه دپارتمان پخت فاده از روشهاي بهینهمباحث مرتبط با است  

سیمان رفع گرفتگی در پیش گرمکن سیستم پخت مباحث مرتبط با  

صنعت سیمان  براياکتشاف معادن اصول  مباحث مرتبط با  

مبانی طراحی و برنامه ریزي بهره برداري ذخایر معدن در صنعت سیمان مباحث مرتبط با  
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چگونگی راهبري مناسب آسیاب هاي غلطکی جهت سایش مواد خام و کلینکر مباحث مرتبط با  

تکنولوژي هاي اختالط و همگن سازي مواد اولیه در صنعت سیمان مباحث مرتبط با  

خوردگی نسوز در صنعت سیمان و راهکارهاي افزایش طول عمر الیه نسوزکاري مباحث مرتبط با  

یاز طریق آنالیز ارتعاش ي صنعتیها تشخیص خرابی استراکچر مباحث مرتبط با  

پتانسیل ها و راهکارهاي صرفه جویی انرژي در صنعت سیمان مباحث مرتبط با  

یمان و مواد خاممباحث مرتبط با بهینه سازي مصرف انرژي بخش آسیاب س  

تثبیت شن هاي روان و کاهش بحران ریزگردها جهتمباحث مرتبط با تولید و بکارگیري مالچ سیمانی   
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