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Elektrooblo čna peč Jeklo Odlagališ če
Odpadki

Odlagališ če

Filtrski prah Črna žlindra Bela žlindra

NAMEN DELANAMEN DELA

Preučiti uporabnost filtrskega prahu iz 
elektrooblo čne peči za pripravo asfaltnih in 

EKSPERIMENT

Pripravili smo:
elektrooblo čne peči za pripravo asfaltnih in 
cementnih kompozitov, ki bi jih lahko 
uporabljali v cestogradnji in gradbeništvu. 

Kriti čno oceniti okoljske vplive stabilnih 

Pripravili smo:

- Asfaltne kompozite brez in z dodatkom 2% 
filtrskega prahuKriti čno oceniti okoljske vplive stabilnih 

asfaltnih in cementih kompozitov z dodatkom 
filtrskega prahu.

filtrskega prahu
- Zdrobljene asfaltne kompozite brez in z 
dodatkom 2% filtrskega prahu
- Cementne kompozite brez in z dodatkom 
1,5% filtrskega prahu1,5% filtrskega prahu
-Zdrobljene cementne kompozite brez in z 
dodatkom 1,5% filtrskega prahu

REZULTATI

- Izluženi krom je skoraj povsem v šestvaletni 
obliki

Dolgoro čni vplivi novih materialov z dodanim 
filtrskim prahom na okolje smo preu čevali z 
izlužitvenim testom na osnovi difuzije

obliki
- Cr(VI) se je izlužil le iz zdrobljenih asfaltnih 
kompozitov z dodatkom filtrskega prahu (v 
vodi 220 µg/L, v slani vodi pa 150 µg/L)

(izluževalno sredstvo je voda in slana voda).

-V izlužkih smo dolo čili pH, koncentracije 
celotnega Cr in Cr(VI), ter na koncu poskusa 

vodi 220 µg/L, v slani vodi pa 150 µg/L)
- Cr(VI) se je izlužil le iz zdrobljenih cementnih 
kompozitov z dodatkom filtrskega prahu v 
slani vodi (100 µg/L)à Cr(VI) se je izlužil 

celotnega Cr in Cr(VI), ter na koncu poskusa 
še koncentracije nekaterih izbranih 
elementov.

pretežno le iz cementa
- Izluževanje nekaterih kovin je bilo 
zanemarljivo

ZAKLJUČEK

Asfaltni in cementni  kompoziti z dodatkom filtrske ga prahu ne predstavljajo nevarnosti za Asfaltni in cementni  kompoziti z dodatkom filtrske ga prahu ne predstavljajo nevarnosti za 
okolje in jih lahko uporabimo za razli čne namene v cestogradnji in gradbeništvu. 


