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1. Úvod 

  
Hliník je tretím najčastejšie sa vyskytujúcim prvkom 

na zemskom povrchu (zemská kôra obsahuje 8 % hliníka) 
a jeho využitie je obrovské, napr. v roku 2005 bola jeho 
celosvetová  produkcia  31,9  miliónov  ton1.  Vyrába  sa 
z hliníkovej rudy, ktorá bola nazvaná bauxit podľa miesta 
objavu v roku 1821 v blízkosti Les Baux v južnom Fran-
cúzsku. Bauxit sa okrem Antarktídy nachádza na všetkých 
kontinentoch, pričom najbohatšie ložiská ležia v tropic-
kých a subtropických pásmach, ktoré poskytujú optimálne 
klimatické podmienky k jeho vzniku2 (silné dažďové zráž-
ky, trvale horúce teploty a dobré vysúšanie).  

Z ekologického hľadiska najvýznamnejším celosveto-
vým problémom pri  výrobe hliníka je tvorba pomerne 
značného množstva nerozpustného zvyšku, ktorý predsta-
vuje odpad označovaný podľa spôsobu výroby ako červe-
ný alebo hnedý kal (na 1 t čistého Al pripadajú 2 t odpa-
du). Odhaduje sa, že celosvetovo pri spracovaní bauxitu 
vznikne až 70 mil ton červeného kalu ročne3. Aj keď vo 
svete existuje stále sa zvyšujúca snaha o využitie odpadu 

z výroby hliníka410, končí jeho majoritný podiel na sklád-
kach, kde predstavuje svojimi nebezpečnými vlastnosťami 
(vysoká hodnota pH, silná alkalita, zvýšený obsah rádioak-
tívnych látok a pod.) významnú environmentálnu záťaž aj 
do budúcnosti. Všetci svetoví producenti hliníka sa snažia 
riešiť uvedený problém s väčším či menším úspechom. 
V predkladanom príspevku  podávame stručný  prehľad 
najvýznamnejších  možností  využitia  odpadových kalov 
spolu s hodnotením možných vplyvov na životné prostre-
die na základe testov ekotoxicity. 

 
 

2. Vznik odpadu pri výrobe oxidu hlinitého 
 
Mnohé hlinikárne sa nenachádzajú v blízkosti bauxi-

tových nálezísk, a preto musia bauxit dovážať alebo pria-
mo nakupujú hotový oxid hlinitý a haldy odpadu potom 
zostávajú v mieste nálezísk. Chemické zloženie bauxitu sa 
značne líši v závislosti od lokality jeho výskytu. Hliník 
ako jeho najdôležitejšia zložka sa vyskytuje v bauxite vo 
forme hydratovaného oxidu hlinitého, ktorého obsah sa 
pohybuje v širokom rozmedzí, pričom ekonomický výz-
nam majú iba rudy s vyšším obsahom Al2O3 (nad 65 %). 
V závislosti od chemického zloženia sa menia aj fyzikálne 
vlastnosti bauxitu, napr. farba (od žltobielej po šedú, či od 
ružovej po tmavo červenú až hnedú), poprípade štruktúra 
(zemitý, ílovitý alebo kompaktná hornina).  

Rafinácia bauxitu na získanie Al2O3 sa môže uskutoč-
ňovať viacerými postupmi (zásadité, kyslé, termické, po-
prípade vysokotlakové), avšak najrozšírenejším je postup 
podľa rakúskeho chemika K. J. Bayera patentovaný v roku 
1888. Bayerov proces spočíva vo vylúhovaní bauxitu Na-
OH pri zvýšenom tlaku a teplote, čerení rozpusteného 
hlinitanu sodného a v ďalších krokoch nasleduje precipitá-
cia a kalcinácia11. Oxid hlinitý vyrábaný Bayerovým pro-
cesom je pomerne čistý, obsahujúci len niekoľko stotín 
percenta nečistôt (oxidy železa a kremíka).  

Na Slovensku sa oxid hlinitý vyrábal prevažne speka-
cím spôsobom v hlinikárni v Žiari nad Hronom v rokoch 
1957 až 1997, kedy bola jeho výroba zastavená a začal sa 
kupovať. Za toto obdobie sa vyrobilo 5,185 mil ton Al2O3 
(z toho 4,548 mil ton spekacím spôsobom a a 0,556 mil 
ton bayerovým spôsobom) a vzniklo 9,1 mil ton odpadu 
(z toho 8,5 mil ton tzv. hnedého kalu a 0,65 mil ton tzv. 
červeného kalu)12. Celkovo sa spracovalo 14,627 mil ton 
bauxitu, z ktorého viac ako 2/3 tvoril menej kvalitný bau-
xit  dovezený  z  Maďarska,  približne  1/3  z  Juhoslávie 
a menšie množstvá boli dovezené aj z Guinei, Ghany, Ru-
munska, Grécka, Albánska a Austrálie. Vedľa hlinikárne 
v Žiari nad Hronom vzniklo kalové pole s dĺžkou cca 
1000 m, šírkou v strede telesa cca 460 m a výškou 42 až 
45 m nad okolitým terénom, pričom celková plocha zaberá 
44,68 ha (obr. 1). Predmetné kalové pole bolo vybudované 
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bez náležitej izolácie dna. Hranica znečistenia okolia alká-
liami sa nachádza až do vzdialenosti 14001600 m od päty 
kalového poľa a rozširuje sa v smere prúdenia spodných 
vôd rýchlosťou 3540 m za rok13. So skládkovaním odpa-
dového kalu sú spojené však aj vysoké poplatky za samot-
né skládkovanie, pretože miesto depozitu je treba neustále 
monitorovať predovšetkým pre ekologickú hrozbu možné-
ho znečistenia spodných vôd. 

 
 

3. Vlastnosti odpadového kalu 
 
Podobne ako sa mení chemické a mineralogické zlo-

ženie bauxitu v závislosti od náleziska, mení sa aj zloženie 
odpadových kalov, ktoré je navyše ovplyvňované aj tech-
nológiou výroby oxidu hlinitého. Bayerovým procesom 
vzniká tzv. červený kal (red mud), zatiaľ čo pri spekacom 
spôsobe vzniká tzv. hnedý kal (brown mud), ktorý sa ok-
rem farby odlišuje aj nižším obsahom Fe2O3 a Na2O. Pre-
vládajúcou zložkou odpadového kalu sú oxidy železa vo 
forme kryštalického hematitu (Fe2O3), od ktorého má bau-
xit červené zafarbenie, prípadne goethitu FeO(OH). Stále 
významné zastúpenie predstavuje oxid hlinitý vo forme 
boehmitu (γ-AlOOH) a ďalšie minoritné zložky predsta-
vujú najmä oxidy Ti, Na, Si, Ca, K a ďalších kovov pre-
važne vo forme kremeňa, sodalitu, sadrovca, poprípade 
kalcitu, gibbsitu, rutilu a ďalších. V tabuľke I je uvedené 
chemické zloženie odpadového kalu od viacerých sveto-
vých producentov oxidu hlinitého, kde okrem Slovenska 
sa všetky údaje vzťahujú na odpadový kal vzniknutý Baey-
rovým spôsobom (červený kal). Z ekologického pohľadu 
však nezáleží na tom, či ide o červený alebo hnedý kal, 
pretože oba predstavujú nebezpečný odpad tvoriaci výz-
namnú  záťaž  životného  prostredia.  Jeho  nebezpečnosť 
spočíva predovšetkým vo vysokom obsahu alkálií,  kde 
hodnoty pH v čerstvom kale sú spravidla vyššie ako 13. 

Okrem  uvedených  prevládajúcich  zložiek  je 
v odpadovom kale obsiahnuté aj menšie množstvo ďalších 
kovov, ako sú Na, K, Cr, V, Ni, Ba, Cu, Mn, Pb, Zn, Ga, 
Tl a ďalšie. 

Špecifický povrch odpadového kalu dosahuje pomer-
ne široké hodnoty v rozsahu l021 m2 g1 a hustota je 
v intervale 2,51–2,7 g cm3. Vo vode sa rozpúšťa 1,4 % 

Obr. 1. Halda odpadového kalu pri hlinikárni v Žiari nad 
Hronom pred prekrytím (foto: E. Nosáľ 2006) 

Tabuľka I 
Chemické zloženie červeného kalu podľa náleziska (v hmotnostných %) 

a S.Ž.  strata žíhaním, b hnedý kal 

Nálezisko Fe2O3 Al2O3 TiO2 Na2O SiO2 CaO CO2 S.Ž.a Lit. 

Francúzsko 19,4 27,3 1,9 5,2 10,2 8,6  16,5 14 

Grécko 41,9 14,8 5,8 10,0 10,0    15 

Turecko 37,5 19,3 5,1 9,8 16,4 2,3 2,1 7,4 16 

Guinea 56 21,1 2,3 0,4 3,7 0,2 0,8 15,7 14 

Egypt 31 20 21 6 8 4   17 

Rusko 41,6 14,2 3,8 3,3 9,2 12,0 6,6 11,9 14 

India 31,9 20,1 21,2 6,5 8,5 3,0  8,5 18 

USA 41,6 16,4 5,5 6,8 1,3 6,7   19 

Maďarsko 3348 1618 46 812 915 0,53,5   20 

Brazília 43,7 16,8 4,0 9,8     15 

Slovensko 45 15 6,0 7,5 13 2  6 21 

Slovenskob 32 12,5 3,3 4,0 11,5 24  11 21 

Čína 27,9 22,0 2,3 10,5 20,9 6,23  10,0 22 
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z pôvodnej hmoty odpadového kalu, ale v kyseline chloro-
vodíkovej sa rozpustí až 12,3 % (cit.23). 

Okrem uvedených anorganických zlúčenín v odpa-
dovom kale bola v literatúre24 opísaná aj prítomnosť celé-
ho radu organických látok, ako sú polyhydroxykyseliny, 
alkoholy a fenoly, humínové a fulvánové kyseliny, sacha-
ridy, sodné soli kyseliny octovej a šťaveľovej a ďalšie. 
Prítomnosť uvedených organických látok sa dáva do súvis-
losti s rozkladnými produktami vegetácie, ktorá v priebehu 
rokov na odkaliskách vyrástla a vzhľadom k obrovskému 
množstvu červeného kalu predstavuje z celkovej skládky 
zanedbateľný podiel.  Vzhľadom k predpokladanému vyu-
žitiu odpadového kalu z výroby Al2O3 predovšetkým ako 
zložky  stavebných  materiálov,  prebiehal  aj  intenzívny 
výskum jeho rádioaktivity.  Vo viacerých prácach bolo 
totiž zistené2426, že celková rádioaktivita bauxitu a z neho 
vznikajúceho odpadového kalu je niekoľkonásobne vyššia, 
ako prirodzené pozadie, a preto je potrebné prípad od prí-
padu  sledovať  aj  úroveň  rádioaktivity  vo  výrobkoch, 
v ktorých by našiel odpadový kal z výroby Al2O3 uplatne-
nie ako aditívum, pričom by jeho hmotnostný podiel ne-
prevyšoval 15 %. V tabuľke II sú uvedené priemerné, mi-
nimálne a  maximálne hodnoty rádioaktivity  pre 226Ra, 
232Th a 40K maďarských autorov25, ktorí dokumentujú, že 
aktivitné koncentrácie pôvodných minerálov sa v priebehu 
ich chemického spracovania môžu výrazne meniť vo vzor-
kách bauxitu a červeného kalu, pričom neboli zaznamena-
né signifikantné rozdiely medzi tým, či bola vzorka odob-
raná z povrchu alebo z vnútra uloženého materiálu.  

Ako vyplýva z tab. II, v prípade 232Th a 226Ra dosahu-
jú namerané hodnoty 5–7 násobok prirodzeného pozadia, 
zatiaľ čo v prípade 40K zostávajú na výrazne nižšej hodno-
te. K podobným výsledkom dospeli aj ďalší autori pri rá-
diologickom prieskume16. 

 
 

4. Možnosti využitia  
 
Z uskutočnených literárnych prehľadov je zrejmé23,27, 

že možnosti využitia červeného kalu na ďalšie spracovanie 
sú značné, aj keď hlavne z ekonomických dôvodov len 
máloktoré  opísané  spôsoby  našli  skutočné  uplatnenie 
v praxi. V princípe možno tieto oblasti rozdeliť do niekoľ-

kých  základných  kategórií,  ktoré  zahŕňajú  najčastejšie 
termické,  hydrometalurgické,  mechanické,  magnetické 
a chemické separačné procesy zhrnuté v tab. III. 

 
4.1. Hutnícky priemysel 

 
Pri materiálovom zhodnotení odpadových kalov boli 

na  základe  vyššie  uvedeného  chemického  a  minera-
logického zloženia intenzívne študované možnosti predo-
všetkým znovuvrátenia sodíka28 do procesu výroby oxidu 
hlinitého. Nemenej významné je aj spätné získavanie ďal-
ších  kovov,  resp.  ich  oxidov  majoritne  obsiahnutých 
v odpadovom kale, ako sú Fe (cit.2931), Al2O3 (cit.32), resp. 
TiO2 (cit.33). Čínski autori opisujú takmer bezodpadovú 
technológiu spracovania červeného kalu22, kde študovali 
výťažnosť  železa  priamou  redukciou  pri  spekaní 
a následnej magnetickej separácii pri rôznych podmien-
kach (teplota a čas spekania, pomer uhlíka ku červenému 
kalu a obsah pridávaných látok) a v ďalšom kroku využitie 
aluminosilikátových zvyškov v stavebníctve na výrobu 
tehál, kde sa snažili problém rozpustných sodných solí 
vyriešiť ich kalcifikáciou na nerozpustné aluminosilikáty. 

Stále zaujímavou zostáva aj možnosť využitia mino-
ritných zložiek v odpadovom kale, kde však napriek exis-
tencii viacerých patentov rozhoduje o uplatnení v praxi 
ekonomika celej technológie. Boli opísané možnosti spät-
ného získania kovov vzácnych zemín (Sc, U, Ga, Tl, V, 
Ce,  Y  a  ďalších)34  36,  ktoré  spočívajú  najčastejšie 
v cementácii odpadového kalu, jeho extrakcii v kyslom 
prostredí a následnom použití iónovo-výmenných metód. 

 
4.2. Stavebný priemysel 

  
Najširšie použitie dosiahlo spracovanie červeného či 

hnedého kalu v stavebníctve, či už na výrobu stavebných 
komponentov  (tehál,  betónových  tvárnic,  keramických 
materiálov a pod.), plnív do betónu, špeciálnych cementov 
atď. Hnedý kal získaný spekacou kalcinačnou metódou 
obsahuje vhodné reaktívne zložky ako -2 CaO . SiO2, 
takže ho možno na rozdiel  od červeného kalu použiť 
k výrobe tehál priamo22, kedy sa zlisuje do blokov a vypa-
ľuje pri vysokej teplote, pričom medza pevnosti v tlaku 
vyrobených tehál dosahuje hodnoty 1,9 MPa (cit.37). Pri 

Tabuľka II 
Rádioaktivita bauxitu a červeného kalu 

Vzorka    Aktivitná koncentrácia [Bq kg−1] Lit. 
    226Ra 232Th 40K   

 Bauxit priemer 419 256 47   

  min - max (132–791) (118–472) (10–82) 25 

Červený kal priemer 347 283 48   

  min - max (225–568) (219–392) (4,9–101) 25 

Prirodzené pozadie 
(pôda) 

  48 45 420 26 
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druhom spôsobe sa červený kal zmiešava so spojivami 
a následne sa hydraulicky vytvrdzuje alebo páli pri nízkej 
teplote. Tehly vytvorené z vhodnej zmesi ílu, červeného 
kalu a popolčeka vypálené pri teplote 10001100 °C dosa-
hujú vysokú hodnotu pevnosti v tlaku  40 až 70 MPa 
(cit.38) a sú vhodným materiálom na konštrukciu viacpos-
chodových budov vďaka ich nízkej absorpcie vlhkosti, 
vhodnej hustote, výnimočnej požiarnej odolnosti a charak-
teristickej farbe a textúre39.  

Vďaka vhodnému pomeru oxidov Fe a Al ako ich 
zdroj nachádza červený kal uplatnenie jednak priamo pri 
výrobe portlandského cementu40,41 alebo ako aditívum pri 
výrobe špeciálnych cementov53.  V oboch prípadoch je 
však prídavok červeného kalu do cementu obmedzený 
najmä zásluhou  silnej  alkality  a  zvyčajne  nepresahuje 
15 hm.% (cit.42). Podľa japonského patentu bol vyrobený 
cementový  slinok  zmiešaním  vápenatých  materiálov 
s červeným kalom a následným zlisovaním a vypálením 
v tunelovej peci pri teplote 13001450 °C (cit.43). Priro-
dzená červená až červenohnedá farba odpadových kalov 
imituje farbu tehly a využíva sa k dosiahnutiu zaujímavých 
architektonických efektov k prifarbeniu betónových zmesí, 
pričom úprava farby červeného kalu sa dá dosiahnuť napr. 
úpravou pH, zmiešaním s inými oxidmi alebo miernym 
zahriatím40. Nahradením tretinového obsahu silikátových 
frakcií  v betónových zmesiach červeným kalom získal 
vytvrdený betón ešte väčšiu pevnosť v tlaku ako betón 

získaný použitím kremenného piesku44. Takisto vytvrdzo-
vanie  betónovej  zmesi  za  použitia  červeného  kalu 
v množstvách od 1 do 15 % pri vyšších tlakoch45 dokázalo 
zlepšiť niektoré vlastnosti finálneho výrobku, ako napr. 
pevnosť  v  tlaku,  odolnosť  voči  vode,  ohňovzdornosť 
a pod. Bolo opísaných viacero možností využitia takýchto 
betónových zmesí, napr. ako plnivo pre konštrukčné mate-
riály, materiál pri výstavbe skládky, pri výrobe betónových 
blokov vypĺňajúcich štruktúry  v  priehradách alebo pri 
utesňovaní stavebných konštrukcií 4649.  

 
4.3. Sklársky a keramický priemysel 

  
Červený kal patrí do skupiny tzv. puzolánových mate-

riálov, ktoré po zmiešaní s vápnom v prítomnosti vody 
tuhnú a tvrdnú tak, že vytvárajú stabilné a trvanlivé zlúče-
niny. Boli opísané prídavky červeného kalu do ílovitých 
zmesí pri výrobe keramických skiel5054. Obsah červeného 
kalu neovplyvnil poréznosť vzorky, ale vznikol viac deflo-
kulovaný systém, v ktorom sa zvýšil kritický obsah vlh-
kosti. Zvyšovaním obsahu červeného kalu do 20 % boli vo 
finálnych keramických výrobkoch po vypálení pri teplo-
tách 950 a 1050 °C zaznamenané nárast hustoty a ohybo-
vej  pevnosti  v dôsledku väčšieho množstva sklovitého 
podielu pri vyšších obsahoch červeného kalu, ktorý navyše 
svojou prirodzenou farbou nahrádza aj prídavok pigmen-
tov k získaniu červenohnedých odtieňov52. 

 

Tabuľka III 
Prehľad oblastí využitia odpadových kalov pri výrobe Al2O3 

Oblasť spracovania Procesy Produkt 

Hutnícky priemysel sušenie, redukcia výroba ocele a ďalších kovov 

Metalurgia   (Al, Tl, Ga atď.) 

    taviace činidlo 

Stavebný priemysel sušenie, spekanie, žíhanie výroba Al2O3, cementov 

  adícia výroba betónových plnív 

  sušenie, lisovanie, vypaľovanie výroba tehál 

  sušenie, granulácia agregáty špeciál. cementov 

Sklársky a keramický priemysel adícia výroba skla 

  sušenie, peletizácia, žíhanie výroba keramiky 

Chemický priemysel chemická úprava katalyzátor 

  sušenie a chemické spracovanie výroba adsorbentov, 

    pigmentov, náplň do živíc 

    plnivo pri výrobe plastov 

Poľnohospodárstvo adícia do pôdy zlepšenie fyzikálno-chemických vlastností 

  neutralizácia, adsorpcia remediácia pôd 

Vodárenstvo adsorpcia odstránenie vodnej fázy a ďalších nežiaducich zložiek 

Iné sušenie a chemické spracovanie filtračný materiál 

    neutralizácia kyslých vôd 

  zmiešanie s Ba soľami ochranný štít pred X-ray 
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4.4. Chemický priemysel 
  
V organickej syntéze bolo opísané využitie červeného 

kalu ako hydrogenačného katalyzátora po jeho aktivácii už 
v roku 1981 Prattom a Christoversonom55, ktorí ho použili 
pri hydrogenácii naftalénu na tetralín. Červený kal ako 
katalyzátor našiel po rôznych úpravách (napr. sulfidácia) 
uplatnenie v petrochemickom priemysle56,57, pri dehyd-
rochlorácii tetrachlóretylénu58, ako katalyzátor pri čistení 
výfukových plynov, konkrétne pri katalytickom spaľovaní 
metánu59, odstránení síry z odpadových plynov60, selektív-
nej katalytickej redukcii oxidu dusičitého61, pri odstraňo-
vaní  chlórovodíka,  oxidu  uhoľnatého  a  dioxínov62 
a prednedávnom aj pri rozklade amoniaku87. Ďalšie mož-
nosti katalytického využitia červeného kalu sú opísané 
v literárnom review Sushila a Batru63.  

Vzhľadom k veľkosti špecifického merného povrchu 
odpadového kalu opísanej v kap. 3 predstavuje jeho využi-
tie ako lacné adsorpčné činidlo širokú škálu možností 
v rôznych oblastiach. Pri príprave adsorbentov z odpado-
vých kalov je potrebné najskôr uskutočniť neutralizáciu, 
premývanie, sušenie a poprípade ďalšiu aktiváciu. Je však 
dôležité poznamenať, že pri rôznorodosti zloženia odpado-
vých kalov v závislosti od technológie spracovania (obsah 
kovov, rádioaktívnych prvkov, ale aj organických látok – 
pozri kap. 3) je potrebné uskutočniť vylúhovacie testy, aby 
sa  mohlo  riadiť  riziko  prípadnej  kontaminácie  napr. 
v technológii spracovania vôd. V práci Wanga a spol.64 bol 
opísaný celý rad aplikácií červeného kalu ako adsorbenta, 
či už pri adsorpcii vodných roztokov aniónov (PO4

3, F, 
NO3

), katiónov stopových prvkov – kovov a metaloidov 
(Cu2+, Pb2+, Cd2+, Zn2+, Ni2+, Cr6+, As3+ a As5+), farbív 
(rhodamin B, kongočerveň, metylénová modrá), organic-
kých látok (fenoly, chlórované fenoly), ale aj pri adsorpcii 
toxických plynov pri čistení emisií (H2S, SO2, NOx). Ex-
trakcia titánu zriedenou kyselinou sírovou pri atmosféric-
kých podmienkach bola uskutočnená bez použitia akých-
koľvek predbežných úprav červeného kalu, pričom boli 
sledované  nasledujúce  interakcie  lúhovacieho  procesu: 
koncentrácia kyseliny, teplota a pomer tuhej a kvapalnej 
zložky,  od ktorých závisela efektívnosť  izolácie titánu 
(bola dosiahnutá výťažnosť 64,5 %)33. Adsorpciou na čer-
vený  kal  bola  opísaná  separácia  sírnych  zlúčenín 
(cyklohexántiol) z ropných olejov66, separácia fosforových 
zlúčenín65alebo odstránenie baktérií a vírusov (Escherichia 
coli, Salmonela adelaide a poliovírus-1) pri filtrácii odpa-
dových vôd cez pieskový filter  zmiešaný s  červeným 
kalom67. 

Pri výrobe sadry sa odpadový kal lúhuje kyselinou 
sírovou alebo zmesou H2SO4,  HNO3, KNO3, pôdnymi 
mikroorganizmami  zo  skupiny  Deuteromyces  a  vody 
v hmotnostnom pomere 10:3:14:72 s hodnotou pH < 1 za 
stáleho miešania počas 100200 hodín. Vzniknutá tuhá 
fáza po oddelení filtráciou a vysušení poskytne sadru a z 
filtrátu sa po kryštalizácii získa síran hlinito-draselný. Ma-
tečné lúhy po kryštalizácii je možné odparovaním ďalej 
zahustiť a zo vzniknutej tuhej amorfnej fázy s majoritným 
podielom hematitu sa po sušení, následnej kalcinácii pri 

teplote 600 °C a úprave veľkosti častíc ultrajemným mle-
tím pod 5 m získa červený pigment68.  

 

4.5. Poľnohospodárstvo a remediácia pôdy 
 
Extenzívne  laboratórne  pokusy  boli  uskutočnené 

v Austrálii69 na využitie červeného kalu ako prídavku do 
pôdy za účelom zlepšenia jej vlastností počas 10 rokov, 
kedy bola zistená znížená strata nutrientov z pôdy do vod-
ných tokov a zvýšila sa poľnohospodárska produkcia70 so 
zaznamenaným pozitívnym ohlasom farmárov. Bola opísa-
ná remediácia kontaminovaných pôd prípravkami na báze 
červeného kalu, pri ktorej dochádza k adsorpcii toxických 
látok, zlepšuje sa štruktúra a textúra pôdy. Celý rad apliká-
cií bol opísaný pri spracovaní kyslých banských pôd na 
odkaliskách predstavujúcich staré environmentálne záťaže, 
kde aplikácia zásaditého červeného kalu jednak zníži aci-
ditu pôdy a jednak vynikajúcimi sorpčnými vlastnosťami 
naviaže množstvo toxických kovov, ako sú napr. Cd, As, 
Cu, Pb, Zn, Cr a ďalšie71,72. Prídavok červeného kalu do 
pôdy však okrem zvýšenia hodnoty pH posúva chemisor-
pciu kovových iónov k Fe-oxidovej forme, čím sa acidická 
extrahovateľnosť týchto kovov znižuje a zabezpečí sa ich 
fixácia v červenom kale73. Intenzívne bol študovaný aj 
synergický efekt prídavkov červeného kalu ku komposto-
vým zmesiam,  ktoré  zabezpečia  zvýšenie  organického 
uhlíka vo vzniknutej pôde74. V nej bola sledovaná sek-
venčná extrahovateľnosť viacerých frakcií (slabo adsorbo-
vaná, redukovateľná, oxidovateľná a zvyšok) za použitia 
rôznych extraktantov (CH3COOH, NH2OH . HCl, H2O2 + 
CH3COONH4 a zmes HCl, HClO4 a HF). V pôdach konta-
minovaných ťažkými kovmi bola potvrdená po pridaní 
červeného kalu ich znížená mobilita (najvýznamnejšie sa 
zredukovala vylúhovateľnosť Mn, Zn a Ni), čo činí veľmi 
sľubným použitie červeného kalu pri remediáciách pôd vo 
veľkých kvantách75. 

 
4.6. Ďalšie využitie 

  
Bauxitový odpadový kal našiel využitie aj v baníctve 

pri získavaní zlata kyanidovou metódou76, kde funguje ako 
veľmi  efektívny  modifikátor  hodnoty  pH,  ktorá  sa 
v uvedenom procese musí udržiavať vysoká, pričom zlato 
prípadne adsorbované na červený kal sa spolu so zlatom 
obsiahnutým v rude odseparuje gravitačnou sedimentá-
ciou. Pred nedávnom bola vyvinutá nová metóda výroby 
tieniacich materiálov na báze červeného kalu a zlúčenín 
bária pre ochranu pred žiarením X-ray77.  V porovnaní 
s klasickými olovnatými zástenami bola potrebná hrúbka 
na zadržanie rovnakej energie významne nižšia, pričom 
boli študované aj ďalšie mineralogické (X-ray difrakcia) 
a mechanické vlastnosti (sila v tlaku a sila v údere) nového 
tieniaceho materiálu.  

Bola opísaná efektívna pasivácia oceľových povrchov 
za použitia červeného kalu ako protikorozívneho agens78 
pred ďalšími úpravami (brúsenie, morenie, odmasťovanie, 
natieranie atď.). Ponorením ocele do dekantovanej suspen-
zie červeného kalu za kontinuálneho miešania počas 24 
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hodín bolo zistené, že depasivácia prebieha pri nižšej hod-
note pomeru Cl−/OH− a nižšej hodnote pH než pri neošet-
renej vzorke. Výsledky X-ray difrakčnej analýzy potvrdili, 
že červený kal nevytvára súvislú vrstvu na pasivovaných 
oceľových povrchoch, ale diskrétnu distribúciu jednotli-
vých častíc tvorených predovšetkým oxo-hydroxidmi Fe a 
Al. Za použitia elektrochemickej impendančnej spektros-
kopie bol študovaný vývoj elektródových potenciálov na 
oceľových  povrchoch  v  závislosti  od  dĺžky  morenia 
v kúpeľoch s červeným kalom, v ktorých sa v porovnaní 
s neošetrenými vzorkami dosiahol významný protekčný 
potenciál prúdovej hustoty79. 

Hamdy a Williams80 študovali bakteriálnu ameliorá-
ciu bauxitových odpadových kalov, u ktorých opisujú izo-
láciu až 150 bakteriálnych kultúr (najvýznamnejší zástup-
covia boli Bacillus, Lactobacillus, Leuconostoc, Micrococ-
cus,  Staphylococcus,  Pseudomonas,  Flavobacterium  a 
Enterobacter). Po pridaní nutrientov a prípadnej chemickej 
úprave boli schopné mikroorganizmy rásť až do koncen-
trácie 109 KTJ g1 odpadového kalu, pričom metaboliz-
mom  produkované  organické  kyseliny  znížili  pH 
z hodnoty 13,0 až na 7,0. Cestou biologického lúhovania 
bolo opísané napr. znovuzískanie hliníka pomocou Peni-
cillium simplicissimum81, vápnika a železa pomocou Bacil-
lus polymyxa82. Pomocou bakteriálneho metabolizmu pre-
biahajúcim mechanizmom oxidačno-redukčných  reakcií 
využívajúcich nielen uhlík, ale aj síru a kovy, dochádza 
k nukleácii kovov na špecifických miestach bunkového 
povrchu baktérií, v dôsledku čoho veľké množstvá bakte-
riálnych zhlukov môžu za vhodných podmienok (najmä 
kontrola pH, areácia a prídavok nutrientov) katalyzovať 
tvorbu  sekundárnych  minerálov83,  ktoré  sa  takto 
z pôvodnej zmesi odseparujú.  

 
 

5. Záver 
 
Z uvedeného literárneho prehľadu je zrejmé, že snahy 

o využitie odpadového kalu pri výrobe hliníka sú rozsiah-
le. Patentové databázy evidujú v súčasnosti okolo 1500 
patentov na celom svete týkajúcich sa červeného kalu84 

a jeho využitia v rôznych oblastiach spomenutých v texte 
tohto článku. Na druhej strane sa všeobecne konštatuje, že 
miera  ich  využiteľnosti  je  veľmi  nízka  predovšetkým 
z ekonomických dôvodov. Andrejcak a Soucy27 analyzo-
vali patentovú literatúru využitia červeného kalu do roku 
2002 jednak podľa  oblastí  a  mechanizmu spracovania 
(hydrometalurgické,  tepelné  a  pod.)  alebo  časovej 
a miestnej príslušnosti. Množstvo zaujímavých odkazov 
možno nájsť aj na webových stránkach venovaných pria-
mo využitiu červeného kalu3. Aj keď je odpadový kal kvô-
li jeho vysokej zásaditosti priradený podľa prílohy č. 5 
k Vyhláške MŽP SR č. 283/2001 Z.z. k nebezpečným 
odpadom s kódom 010309 a povinnosťou hlásenia jeho 
vzniku a nakladania s ním (podľa OECD zaradenie do 
Žltého zoznamu odpadov s kódom – GG 110-SRA), uka-
zuje sa, že jeho pôsobenie na environment po neutralizácii 
nepredstavuje z hľadiska toxicity významné riziko. Bolo 

uskutočnených  viacero  lúhovacích  experimentov 
s odpadovými kalmi za použitia rôznych extrakčných čini-
diel (tzv. sekvenčná extrakčná analýza) predovšetkým na 
obsah toxických kovov85,86, všeobecne však pri všetkých 
lúhovacích testoch neboli prekročené limity pre odpadové 
vody. Použitie odpadových kalov najmä pre výrobu finál-
nych výrobkov v stavebníctve vyžaduje aj uskutočnenie 
akútnych  a  chronických  ekotoxikologických  testov  na 
relevantných biologických druhoch. Z doteraz získaných 
výsledkov74,89,90 sa nepotvrdili toxické účinky testovaných 
výrobkov alebo spracovaného červeného kalu na sledova-
né organizmy (zelené riasy, červy, morský ulitník a pod.), 
zatiaľ čo čerstvý odpadový kal bez predchádzajúcej neu-
tralizácie toxické účinky na vodné organizmy vykazoval88. 

Ako  už  bolo  konštatované,  napriek  intenzívnemu 
výskumu využitia odpadových kalov pri výrobe Al2O3, 
končí jeho majoritná časť na suchozemských skládkach. 
V prímorských oblastiach, kde vzdialenosť od mora nie je 
príliš veľká, existujú snahy o ukladanie červeného kalu do 
mora  po  predchádzajúcej  neutralizácii  morskou  vodou 
(z 84 svetových výrobcov Al2O3 sa iba v 7 prípadoch prak-
tizuje skládkovanie na morskom dne91), čo vyvoláva roz-
poruplné reakcie ekológov. Na Slovensku je v súčasnosti 
problém kalového poľa riešený v rámci medzinárodného 
projektu, ktorý je najväčšou investičnou akciou súkromnej 
spoločnosti na odstránenie starej environmentálnej záťaže 
(projektované investície dosiahnu 1,6 miliárd slovenských 
korún)  a  spočíva  vovvýstavbe  bentonitovej  podzemnej 
tesniacej  steny,  ktorá  zabráni  únikom alkalickej  vody 
z kalového poľa do podzemných vôd v okolí. Ďalším kro-
kom je čistenie alkalických vôd z odkaliska dvoma nezá-
vislými technológiami na vysokej technickej úrovni a za-
krytie celého odkaliska, aby nedochádzalo ku kontaminácii 
zrážkových vôd a súčasne sa zabránilo potenciálnej praš-
nosti. Rekultivačné práce začali v júni 2006, doba realizá-
cie projektu je naplánovaná na 6 rokov a projekt bude 
ukončený následnou rekultiváciou odkaliska.  

 
Autori ďakujú Grantovej agentúre VEGA za podporu 

pri riešení projektu č. VEGA  1/0529/09, v rámci ktorého 
vznikol  tento príspevok. 
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of Environmental Engineering, Faculty of Ecology and 
Environmental  Sciences,  Technical  University,  Zvolen, 
Slovakia): Possibility  of Exploitation of Mud from Alu-
mina Production  

 
Sludge from alumina production represents a serious 

hazard for environment due to its caustic nature, heavy 
metal leaching and ground water contamination. Its poten-
tial exploitation has been investigated in the last decade. 
Although a major part of the sledge ends in sledge basins,  
there are many examples of sledge utilization. The present 
review describes its utilization e.g. in metallurgy as well as 
in building, chemical, glass and ceramic industries. The 
sledge is used in agriculture for remediation of contami-
nated soil and in treatment of liquid wastes. Red mud is 
used as a catalyst in organic technology or as an adsorbent. 
No significant toxic effects of red mud on multiple trophic 
levels was observed. 


