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ABSTRAKT 

Předložená bakalářská práce se zabývá využitím odpadového materiálu – vaječných 

skořápek a zhodnocení této odpadové suroviny pro získání zajímavých a hodnotných produktů. 

V úvodní části práce jsou popsány vlastnosti, složení a struktura vaječné skořápky bohaté na 

minerály a složení jejích membrán. V další části práce je zhodnoceno potenciální využití tohoto 

odpadu jako např. hnojiva, adsorbentu, možných využití v medicíně a farmacii, využití 

v elektronice, jako katalyzátoru při tvorbě bionafty a další. Pozornost je také věnována 

technologickým procesům zpracování vaječných skořápek spolu se separací membrán a 

skořápek. V další části práce jsou vyjmenovány realizace technologií společností 

zpracovávajících vaječný odpad včetně způsobu jeho zpracování a jeho dalšího využití. 

 

 

ABSTRACT 

The submitted thesis deals with the utilization of waste materiál – eggshells and the 

evaluation of this waste raw material to obtain interesting and valuable products. In the 

introduction of the thesis are described properties, composition and structure of the eggshell 

rich in minerals and the composition of  its membranes. In the next part of the thesis is evaluated 

potential utilization of this waste as a fertilizer, adsorbent, possible uses in medicine and 

pharmacy, utilization in electronics, as a catalyst in the production of biodiesel and its further 

uses. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Vaječná skořápka, skořápková membrána, odpad, zhodnocení , využití 
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 Eggshell, eggshell membrane, waste, evaluation, utilization 
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1 ÚVOD 

Každým rokem stoupá produkce vajec a s tím i produkce odpadového materiálu – vaječných 

skořápek. V roce 2018 přesáhla celosvětová produkce vajec 76 milionů tun, s Čínou v čele 

produkce [1]. Skořápka představuje zhruba 11 % hmotnosti vejce [2]. To odpovídá zhruba 8,3 

milionům tun odpadu za rok 2018. Většina tohoto odpadu končí na skládkách a představuje 

riziko pro životní prostředí.  

Vaječné skořápky obsahují vysoké množství CaCO3 (kolem 96 %) a další minerály [3]. 

Využití nacházejí ve farmacii, jako doplněk vápníku nebo jako složka hnojiv [2]. Slouží také 

jako zdroj vápníku pro výrobu složky kostních implantátů [4]. Díky jejich pórovité struktuře 

našly skořápky využití jako katalyzátory při výrobě bionafty, jako adsorbenty těžkých kovů ve 

vodě a půdě [5], [6]. Často se také uplatní jako složky směsí na výrobu plastů či stavebního 

materiálu [7], [8].  

Membrána skořápek je z 80 % složena z proteinů a glykoproteinů (kolagen typu I, V, X), 

dále obsahuje vysoké množství glykosaminoglykanů jako kyselina hyaluronová a chondroitin 

sulfát [9], [10]. Tyto složky se ve velkém objevují v kosmetických přípravcích. Jako součást 

obvazů membrána zvyšuje antibakteriální a hydrofobní vlastnosti obvazů [11]. Poslední dobou 

se kyselina hyaluronová čím dál více využívá v očním lékařství např. jako náhrada skloviny 

[12]. Membrána může posloužit jako podpůrná platforma pro tvorbu materiálů pro elektrody 

senzorů či baterií nebo jako oddělovač anod v lithiových bateriích [13].  

Jakožto zdroj užitečných látek, můžou skořápky sloužit k produkci nejrůznějších materiálů. 

Tato práce formou rešerše popisuje možná technologická využití vaječných skořápek, včetně 

separace skořápek a membrán a jejich komerčního využití. 
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2 VLASTNOSTI A SLOŽENÍ VAJEČNÝCH SKOŘÁPEK 

Vaječná skořápka je obal z biokeramického kompozitního materiálu, tvořící zhruba 

11 % hmotnosti vajíčka. Má extracelulárně sestavenou strukturu a její funkcí je chránit obsah 

vajíčka a zajišťovat vápník nezbytný pro tvorbu kostry kuřat. Jak jde vidět na Obr. 1, vaječná 

skořápka se skládá z několika porézních vrstev: vnitřní a vnější membrána, mamilární vrstva, 

vertikální krystalová vrstva a palisádová vrstva. Vaječné skořápky jsou tvořeny sítí 

proteinových vláken asociovaných s krystaly uhličitanu vápenatého (96 % hmotnosti 

skořápky), uhličitanu hořečnatého (1 % hm.) a fosforečnanu vápenatého (2 % hm.), různých 

stopových prvků a také z organických látek a vody [2] [3]. Zastoupení jednotlivých prvků lze 

vidět v  Tab 1. Organická část skořápky je tvořena kolagenovými vlákny a proteiny. Vaječná 

skořápka obsahuje přes 500 proteinů, nejvýznamnější z nich jsou ovalbumin, lysozym, 

ovotransferin, ovocledin-17, ovocleidin-116, osteopontin, klusterin, ovocalyxin-32, 

ovocalysin-36 [9].     

 Tab 1 - Zastoupení vybraných prvků ve skořápkách [14] 

Prvek Jednotka Hodnota 

Ca mg/g 386-415 

Mg mg/g 3,5-5,5 

N mg/g 3,96-4,02 

P mg/g 0,6-1,4 

Sr mg/g 0,05-0,693 

Fe mg/g 0,02-0,025 

Cu mg/g 0,005-0,01 

Al mg/g <0,005 

Zn mg/g 0,004-0,006 

F mg/g 0,002-0,006 

B µg/g ≤0,5 

V µg/g <0,5 

Pb µg/g <0,5 

Hg µg/g <0,2 

Cr µg/g 0,03-0,2 

Cd µg/g <0,05 

Se µg/g 0,014-0,034 

Vaječná skořápka má dvě vnitřní membrány, které jsou úzce spojeny se skořápkou, s 

výjimkou jednoho konce, kde se oddělují a vytvářejí vzduchovou komoru [3]. Přibližně 80-

85 % hm. membránové struktury je složeno z proteinů a glykoproteinů. Z toho zhruba 

10 %  odpovídá různým druhům kolagenů (kolagen typu I, V a X). Zbytek struktury tvoří voda, 

dále tuky a vápník [9]. Také obsahuje glykosaminoglykany, např. kyselinu hyaluronovou a 

chondroitin sulfát [10]. Typické složky membrán a podíl aminokyselin v proteinech membrán 

jsou zobrazeny v Tab 2 a Tab 3.  
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Tab 2 - Složky vyskytující se v membránách 

Reference [15] Reference [15] Reference [10] 

Složka 
Množství 

[% hm.] 
Složka 

Množství 

[% hm.] 
Složka 

Množství 

[% hm.] 

Kolagen 32,17 Kolagen 15,93 Kolagen 35 

Popel 6,51 Popel 8,09 Popel - 

Voda 5 Voda 5,14 
Chondroitin 

sulfát 
9 

Kyselina 

hyaluronová 
1,59 

Kyselina 

hyaluronová 
2 

Kyselina 

hyaluronová 
5-10 

Elastin 21,62 Elastin 2,35 Glukosamin 10 

 

Tab 3 - Podíl aminokyselin v proteinech membrán 

Reference [16] Reference [15] Reference [17] 

Aminokyselina 
Množství 

[%] 
Aminokyselina 

Množství 

[%] 
Aminokyselina 

Množství 

[%] 

Lysin 2,88 Lysin 5,99 Lysin 3,90 

Tryptofan 2,51 Tryptofan 3,53 Hydroxylysin 3,27 

Leucin 3,85 Leucin 4,72 Leucin 4,78 

Isoleucin 2,01 Isoleucin 3,47 Isoleucin 3,04 

Prolin 8,23 Prolin 9,85 Prolin 8,87 

Kyselina 

asparagová 
7,01 

Kyselina 

asparagová 
8,33 

Kyselina 

asparagová 
6,12 

Threonin 4,42 Threonin 3,08 Threonin 6,12 

Glycin 3,99 Glycin 4,38 Glycin 11,92 

Histidin 2,79 Histidin 3,23 Histidin 4,10 

Arginin 5,33 Arginin 6,58 Arginin 4,81 

Tyrosin 1,33 Tyrosin 1,72 Tyrosin 1,51 

Kyselina 

glutamová 
8,23 

Kyselina 

glutamová 
14,61 

Kyselina 

glutamová 
10,16 

Cystin 6,01 Cystin 2,47 Cystin 8,8 

Alanin 2,00 Alanin 2,25 Alanin 3,92 

Methionin 2,85 Methionin 3,79 Methionin 2,00 

Valin 5,13 Valin 7,51 Valin 7,80 

Fenylalanin 1,48 Fenylalanin 1,57 Fenylalanin 1,90 

Serin 4,28 Serin 3,30 Serin 6,40 

  Hydroxyprolin 0,22 Hydroxyprolin 0,58 
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Chemické složení struktury membrán se často liší. Možným důvodem je např. proces 

separace membrány od skořápky za použití kyselin. Použití HCl nebo EDTA při separaci 

ovlivňuje sekundární strukturu proteinových řetězců a také řetězce lipidů. Použití CH3COOH 

naopak nevykazuje téměř žádné změny v chemickém složení membrán, a proto je vhodnější 

variantou [18].    

Vnitřní membrána, o tloušťce asi 20 µm, je v přímém kontaktu s bílkem a zůstává 

nekalcifikována. Vlákna vnější membrány jsou mineralizována a jsou začleněna do základu 

skořápky. Specifická nukleační místa na vnějším povrchu membrány vnější skořápky přitahují 

soli vápníku a tak inicializují tvorbu mamilární vrstvy [19].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak bylo uvedeno výše, skořápka slouží jako ochranný obal vejce. Míra ochrany, kterou 

může poskytnout je dána jejímy mechanickými vlastnostmi zobrazenými spolu s dalšímy 

vlastnostmi v Tab 4.  Mechanické vlastnosti skořápky závisí na její stavbě a kondici nosnic. 

Např. pevnost skořápky závisí na množství a velikosti pórů. Skořápky obsahující velké 

množství úzkých pórů vykazují větší pevnost. Skořápky vajíček snesených nosnicemi po 

pelíchání jsou tenší a mají menší pevnost [20], [21].  

Obr. 1 - Struktura vaječné skořápky [3] 
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Tab 4 - Mechanické a další vlastnosti vaječné skořápky [20], [21] 

Tloušťka [mm] 0,352 

Pevnost [N] 28,09 

Lomová houževnatost [N/mm3/2] 350,2 

Tuhost [N/mm] 142,1 

Modul pružnosti [GPa] 15, 003 

Specifický povrch [m2/g] 19,6 

Průměrný poloměr pórů [nm] 5,18 

Objem pórů [mm3/g] 0,016 

 

Proteiny obsažené ve skořápce také ovlivňují její vlastnosti. Ovocleidin-116 ovlivňuje 

modul pružnosti, tloušťku a tvar. Ovotransferin a lysozym poškozují vnější bakteriální obal, 

čímž dojde k zániku bakterií, napomáhají tak vytvářet antibakteriální ochranu Ovocalyxin-36 

řídí utváření skořápky. Ovocalyxin-32 je zapojený do ukončení mineralizace skořápky [9]. 
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3 MNOŽSTVÍ VYPRODUKOVANÝCH VAJEČNÝCH SKOŘÁPEK 

(CELOSVĚTOVĚ I LOKÁLNĚ) 

Každým rokem stoupá produkce vajíček a s tím i množství nechtěného odpadu, což vede ke 

ztrátě potenciálně cenných přírodních zdrojů. Navíc tento odpad způsobuje rozsáhlý bakteriální 

růst a nepříjemný zápach. Vzhledem k tomu, že skořápka tvoří asi 11 % celkové hmotnosti 

vejce, představuje vznikající odpad celosvětově řádově miliony tun za rok, jak jde vidět i na 

Obr. 2 [1]. 

 

Na tomto grafu je zobrazeno 10 zemí s největší produkcí vajec. Je zřejmé, že v Číně je poptávka 

po vejcích několikrát větší než v ostatních zemí. 

V České republice spadají vaječné skořápky pod katalogové číslo odpadů 02 02 03 – Suroviny 

nevhodné ke spotřebě nebo zpracování. Tepelně zpracované skořápky se řadí do kategorie O – 

odpady ostatní, syrové skořápky do kategorie N – odpady nebezpečné [22]. Za rok 2018 bylo 

v České republice vyprodukováno přes 87 000 tun vajec, to odpovídá zhruba 9 500 tunám 

skořápek [23]. Na Obr. 3 je zobrazen počet vajec vyprodukovaných v jednotlivých krajích. 

Obr. 2 - Pruhový skupinový graf celosvětové produkce vajec a vaječných skořápek za rok 2018 

[1] 
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Obr. 3 – Sloupcový graf produkce vajec v ČR letech 2018 a 2019 [23] 

Celkem bylo za rok 2018 v ČR vyprodukováno přes 1,5 miliónu vajec a v roce 2019 přes 

1,6 miliónu [23]. 
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4 VYUŽITÍ VAJEČNÝCH SKOŘÁPEK 

4.1 Využití v medicíně 

4.1.1 Zdroj Ca pro tvorbu Hydroxyapatitu 

Vaječné skořápky obsahují vysoké množství uhličitanu vápenatého, který se dá využít jako 

zdroj vápníku k výrobě biokeramické látky, hydroxyapatitu. Jde o keramickou látku na bázi 

fosforečnanu vápenatého (Ca10(PO4)6OH2). Kost se skládá z anorganicko-organické složky – 

HApu a kolagenových vláken. Díky své osteokonduktivní podstatě (svou strukturou a složením 

podporuje vrůstání okolních buněk kosti) a jeho začlenění do kostní tkáně se HAp považuje za 

stěžejní biologický materiál. [4]. Syntetický HAp je stechiometrický materiál (atomy jsou 

obsaženy v přesných poměrech), zatímco HAp v kostech je ne-stechiometrický se stopovými 

prvky (Mg2+, Na+, Zn2+, K+, F- a další). HAp získaný z přírodních materiálů jako rybí kosti, 

lastury ústřic, vaječných skořápek a kostí savců, obsahuje také některé stopové prvky, a proto 

je vhodnější variantou [24]. V Tab 5 jsou zobrazeny vlastnosti HApu získaného z přírodních 

zdrojů. 

 

Tab 5 - Vlastnosti HAp z přírodních zdrojů [25] 

Přírodní zdroje HAp Hovězí kosti Rybí kosti Lastury 
Vaječné 

skořápky 

Poměr Ca/P > 1,67 ≤ 1,67 ≤ 1,67 ≤ 1,67 

Morfologie 

Jehličky, 

tyčinky, 

kuličky, 

destičky 

Jehličky, 

tyčinky, 

kuličky 

Tyčinky 

Jehličky, 

tyčinky, 

kuličky 

Velikost částic 
Rozmezí µm-

nm 
V rozmezí nm 

V rozmezí 

nm 
V rozmezí nm 

Inkorporované 

stopové prvky 

Na+, Mg2+, K+, 

Ti2+ a další 

Fe3+,Cr3+, Cu2+, 

K+, Mg2+ a 

další 

Mg2+, Na+, 

Si2+, Sr2+ 

CO3
2- hlavní 

složka, Mg2+, 

Na+ 

  

HAp je jak bioaktivní tak i biokompatibilní s různými chemickými složkami a má dobrou 

slučivost s minerálními částmi kosti. Ukázal excelentní biokompatibilitu s většinou měkké 

tkáně v kůži, svalech a dásních. Díky zmíněným vlastnostem se HAp využívá v kostních či 

kloubních implantátech [2].  Je důležité, aby poměr vápník/fosfor byl v HApu stejný jako je 

v kosti, tudíž v rozsahu od 1.5 do 1,7. Jako nejvhodnější poměr Ca/P pro regeneraci kostní tkáně 

se ukázal poměr roven 1,67. Oproti syntetickému HApu je HAp získaný z vaječných skořápek 

lepší, co se týče tvrdosti a hustoty, jak jde vidět v Tab 6. Také vykazuje lepší stabilitu za 

vysokých teplot [26]. 
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Tab 6 - Tvrdost HV (zkouška tvrdosti podle Vickerse) a hustota HApu z různých zdrojů [26] 

HAp z vaječných skořápek syntetický komerčně dostupný 

tvrdost HV při 

T = 1100–1200 °C 
380-445 352-338 280-320 

hustota [g/cm3] 3,12 3,06 3,04 

 

4.1.2 Využití skořápkových membrán 

Protože má membrána ze skořápek vysoký obsah proteinů, biokompatibilní vlastnosti a její 

složky nevykazují toxicitu, může být použita např. jako součást obvazů na popáleniny a vředy. 

Takovéto použití membrány zvyšuje antibakteriální aktivitu a také, díky svým hydrofobním 

vlastnostem, voděodolnost obvazů. Hydrofobní vlastnosti membrány způsobují menší absorpci 

tekutin z ran obvazů [11]. Kyselina hyaluronová, získaná ze skořápkových membrán, kromě 

využití ve farmacii a kosmetice, napomáhá vstřebání mechanických nárazů a mazání 

v kloubech [27]. Velké využití kyselina hyaluronová nachází také v oftalmologii (oční 

lékařství). Je například přidávána do kontaktních čoček čímž zvýší jejich smáčivost. Jakožto 

přírodní lubrikant se kyselina hyaluronová používá jako náhrada za sklovinu, během 

chirurgických zákroků chrání endotel rohovky před mechanickým traumatem a napodobuje 

slzy při ošetření suchých očí. Její využití v oftalmologii se stále rozvíjí [12].  

4.2 Využití jako hnojiva 

Skořápky se dají použít jako hnojivo, protože obsahují velké množství vápníku a dusíku 

[14]. Vápník je pro rostliny velmi důležitý. Je strukturální složkou buněčné stěny, účastní se 

absorpce iontů, slouží jako regulátor buněčné homeostáze [28]. Navíc přidání Ca zvyšuje pH 

půdy, což je pro některé rostliny výhodné. Skořápky se buď rozdrtí na prášek, který se přidá do 

půdy nebo se prášek smíchá s vařící vodou, směs se nechá vychladnout, aby lépe uvolnila živiny 

[29].  

4.3 Využití pro katalyzátory pro tvorbu bionafty 

Jelikož zdroje energie jako ropa, zemní plyn nebo uhlí jsou omezené, začínají se čím dál víc 

využívat paliva z obnovitelných zdrojů. Jedním takovým palivem je např. bionafta. Ta se vyrábí 

nejčastěji transesterifikační reakcí rostlinného oleje s metanolem za přítomnosti nejčastěji 

homogenních katalyzátorů jako KOH a NaOH [30]. Nicméně při použití těchto katalyzátorů je 

nutný  nákladný proces separace katalyzátoru, při kterém dochází k tvorbě přebytečné odpadní 

vody [31]. Proto se nabízí  používat heterogenní katalyzátory, které mohou být snadněji 

odděleny od produktu [32]. Oxid vápenatý jako základní heterogenní katalyzátor vykazuje 

značnou katalytickou aktivitu při transesterifikaci [33]. CaO lze získat kalcinací uhličitanu 

vápenatého, který se hojně nachází ve vaječných skořápkách. Přidáním oxidu křemičitého 

(SiO2) do katalyzátoru na bázi CaO lze zvýšit katalytickou aktivitu. Zvýšení katalytické aktivity 
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je možné díky vlastnostem SiO2 jako vysokému povrchu, dobré tepelné stabilitě a velkému 

počtu pórů, které snižují omezení přenosu hmoty a umožňují vysokou koncentraci aktivních 

míst. V Tab 7 jsou zobrazeny změny velikosti specifického povrchu, celkového objemu pórů a 

průměrného průměru pórů katalyzátoru na bázi CaO po přidání 3% SiO2 [5].  

Tab 7 - Vybrané vlastnosti CaO katalyzátoru a CaO+3 % SiO2 katalyzátoru [5] 

Katalyzátor Specifický povrch 

[m2/g] 

Celkový objem 

pórů [cm3/g] 

Průměrný průměr 

pórů [nm] 

CaO 6,83 0,0319 7,86 

CaO+3 % SiO2 12,29 0,0429 11,76 

 

4.4 Využití jako adsorbentu těžkých kovů 

Voda je pro život nezbytná, ale často jsou její zdroje kontaminovány, např. těžkými kovy 

(Cd, Pb, Hg, Cu, Cr). Ty jsou nebezpečné pro živé organismy. Proto se hledají efektivní metody, 

jak se těchto kovů ve vodě zbavit. Metody jako chemická precipitace, iontová výměna nebo 

třeba fytoextrakce mají velké nevýhody jako neúplné odstranění kovů, vysoké náklady, tvoření 

toxického kalu a vysoké energetické nároky. Adsorpce těžkých kovů oproti tomu není nákladná, 

nevzniká při ní toxický kal, má vysokou efektivitu. Jako adsorbent se dá použít uhličitan 

vápenatý. Uhličitan vápenatý se často získává z vápence, ale to je neobnovitelný zdroj. A tady 

se nabízí využití vaječných skořápek jako zdroje uhličitanu vápenatého. Skořápky jsou 

rozdrceny na prášek, který má proměnlivé póry a dutiny. Ty poskytují větší specifický povrch 

(exponovanou povrchovou oblast pro adsorpci) [6]. Specifické povrchy různých adsorbentů 

jsou porovnány v Tab 8.  

 

Tab 8 - Specifický povrch vybraných adsorbentů [34], [35], [36], [37] 

Adsorbent 
Vaječné 

skořápky 

Kalcinované 

vaječné 

skořápky 

Jíl 
Kokosová 

dřeň 
Zeolit 

Aktivní 

uhlí 

Specifický 

povrch 

[m2/g] 

5,1 19,3 106,2 174,4 164,4 
950-

2000 

 

4.5 Využití při výrobě pěnového skla 

Dále se vaječné skořápky dají využít při výrobě pěnového skla z použitých lahví. Pěnové 

sklo je porézní materiál využívající ve stavebnictví, nejčastěji jako izolace střech, stěn, stropů 

a podlah. Velikost, morfologie a rozložení pórů určují vlastnosti pěnového skla jako nízkou 
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hustotu a tepelnou vodivost, chemickou a tepelnou stabilitu a propustnost. Pěnové sklo se získá 

tak, že se do keramické matrice přidá pěnivé činidlo a tak dojde k pěnění. Pěnění závisí na 

rozkladu v důsledku uvolňování uhličitanů a síranů. Nabízí se tedy použít CaCO3 obsažený ve 

skořápkách jako pěnivé činidlo [38], [39]. 

4.6 Využití membrán v elektronice 

Využití membrán v elektronice je možné díky porézní struktuře membrán, jejich vysoké 

teplotě rozkladu (>200 °C), dobré mechanické pevnosti a nízkému stupni bobtnání. Elektrická 

zařízení vyrobená ze skořápkových membrán se vykazují nízkým odporem, vynikající 

cyklickou stabilitou a rychlým nabíjením. Surové membrány jsou často karbonizovaný nebo 

funkcionalizovaný, aby se zvýšily jejich elektrické vlastnosti. Mohou být využity k výrobě 

baterií, kondenzátorů, polovodičů, solární článků a jiných zařízení [13].  

4.6.1 Baterie 

Skořápková membrána by mohla nahradit polyethylenové oddělovače anody a katody 

v lithiových bateriích [40]. Také může posloužit jako platforma pro heterogenní nukleaci a růst 

Ni(OH)2 vláken a následně pro získání NiO-Ni nanovláken. Reaktorový systém se skládá ze tří 

komor oddělených nafionem (C7HF13O5S·C2F4). V jedné komoře je vodný roztok NaOH, 

v další komoře je vodný roztok NiCl2 a CTAB. V poslední komoře je několik kousků 

membrány s roztokem Ni2+. Systém se nechá v peci při 50 °C dva dny a na proteinových 

vláknech vznikne α- Ni(OH)2. Membrána se poté znovu vysuší při 50 °C. Poté se membrána 

pokrytá Ni(OH)2 ohřívá na argonu při 350 °C po dobu 2 hodin. Vzniká NiO-Ni nanovlákno na 

kompozitu z karbonizované membrány. Tyto nanovlákna slouží jako materiál pro elektrody 

v bateriích [41].  

4.6.2 Superkondenzátory 

Stejně jako u baterií se i v oblasti superkondenzátorů skořápkové membrány využívají jako 

podpůrná platforma sloužící ke tvorbě materiálu pro elektrody. Jelikož jsou membrány 

flexibilní je možné vyrobit i flexibilní elektrody, které zlepšují vodivost a mechanickou 

odolnost kondenzátorů [42].  

 

4.6.3 Senzory 

Senzory připravené imobilizací různých materiálů (enzymy, chitosan, nanočástice zlata, 

platiny, oxidu zinečnatého,…) na povrchu skořápkových membrán se vykazují zvýšenou 

detekční rychlostí. Mezi nejznámější použití senzorů na bázi skořápkových membrán patří 

detekce hladiny glukózy, mezi další patří např. detekce peroxidu vodíku, amino kyseliny, DNA, 

pesticidů [13]. 

4.6.4 Bio-piezoelektrický nanogenerátor (BPNG) 

Bio-piezoelektrický nanogenerátor využívá piezoelektrického jevu, tedy schopnosti pevných 

látek, jako např. kolagen, generovat elektrické napětí při aplikaci mechanického namáhání. Jako 
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zdroj kolagenu jsou zde použity skořápkové membrány. Membrány obdélníkového tvaru jsou 

propojeny zlatými vlákny jako vodivým drátem. Poté jsou na ně přiloženy měděné pásky, 

tvořící tak spodní a vrchní elektrody. Další vrstvu tvoří polypropylenová páska, která zamezuje 

triboelektrickému jevu. Nakonec se generátor zapouzdří do PDMS s vytvrzovacím činidlem a 

suší se při 60 °C po dobu 30 minut. PDMS chrání před vnějšími vlivy jako vlhkostí, teplotou, 

atd. Možné využití by BPNG mohl najít jako biomedicínský senzor, mohl by být zabudován do 

podlah nebo obuvi a tak generovat elektrickou energii téměř pořád [43]. 

4.7 Využití jako součásti směsi na výrobu cihel 

Prášek z vaječných skořápek byl také použit jako částečná náhrada cementu ve směsi na 

výrobu cihel. Skořápky byly zahřívány při 110 °C po dobu 24 hodin v horkovzdušné troubě. 

Poté byly rozdrceny a prosety skrz síťku. Získaný prášek s velikostí částic 150 µm byl smíchán 

s cementem a půdou. Přidáním prášku z vaječných skořápek se zvýší hustota cihel a cihly se 

také stávají mechanicky silnějšími [8].  

4.8 Využití jako plniva v PP kompozitech 

CaCO3 získaný ze skořápek může posloužit jako plnivo v PP kompozitech. Skořápky se 

usuší při 90 °C po dobu 8 hodin, poté jsou rozdrceny na prášek. Prášek se přidá do PP. V Tab 

9 jsou zobrazeny vlastnosti PP kompozit s různými plnivy. Kompozity s CaCO3 ze skořápek 

jako plnivem vykazují větší Youngův modul pružnosti E než kompozity s komerčním CaCO3 

jako plnivem. Kombinací CaCO3 a mastku (poměr 20/20 % hm.) jako plniva se dosáhne hodnot 

Youngova modulu v rozmezí 2 000–3 000 MPa [7]. 

 

Tab 9 - Vybrané vlastnosti PP kompozit s různými plnivy [7] 

Plnivo 
Poměr v kompozitu 

[% hmotnosti] 

Velikost 

částic [µm] 

Specifický 

povrch 

[m2/g] 

Youngův modul 

pružnosti E [MPa] 

Komerční 

CaCO3 
40 0,7 18 1 900 

Mastek 40 0,5 11,9 2 000 

CaCO3 ze 

skořápek 
40 8,4 9,1 2 900 
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5 SOUČASNÝ STAV V METODÁCH  A TECHNOLOGIÍCH VYUŽITÍ 

VAJEČNÝCH SKOŘÁPEK JAKO ODPADOVÉHO MATERIÁLU 

5.1 Metody používané k získání hydroxyapatitu 

5.1.1 Hydrotermální metoda 

Tato metoda je nejpoužívanější metodou k získání hydroxyapatitu z vaječných skořápek. 

Skořápky se promyjí vodou, aby došlo k odstranění nečistot. Poté se nadrtí např. planetovým 

kulovým mlýnem. Následuje kalcinace při 1000 °C po dobu 5 hodin, při níž dojde k přeměně 

CaCO3 na CaO. CaO se smíchá s DHP s molárním poměrem Ca/P=1,67 a jsou nality do 

destilované vody. Směs je vložena do autoklávu a zahřívána při 200 °C po dobu 48 hodin. 

Vzniklý HAp je filtrován a promýván pomocí vakuové odparky, aby byl odstraněn NH4OH, 

který vznikl jako vedlejší produkt  [44]. 

5.1.2 Mechano-chemický proces 

Při mechano-chemickém procesu dochází k přenášení mechanické energie vzniklé mletím 

do reaktantů, čímž dojde k chemické reakci. Použitím CaCO3 a H3PO4 jako reaktantů lze získat 

HAp. Skořápky se vaří v destilované vodě a pak se oddělí vnější membrána od skořápky. Poté 

se skořápky usuší v troubě a mechanicky dezintegrují na kousky o průměrné velikosti 250 µm. 

Tyto kousky se dále mechanicky melou v planetárním kulovém mlýnu, spolu s H3PO4, za 

použití kuliček z oxidu hlinitého [45]. Během mletí umožňuje energie přenášená nárazy kuličky 

dokonalé promíchání reaktantů a nepřetržité vytváření čerstvých povrchů, aktivních míst a 

defektů umožňující chemické reakce [46]. Při mechanickém mletí kalcitu dochází k jeho 

přeměně na aragonit. Přidáním kyseliny fosforečné k této přeměně nedochází. Místo toho 

dochází k reakcím CaCO3 → dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého → bezvodý 

fosforečnan vápenatý → HAp. Poměr CaCO3 ku H3PO4 je roven poměru Ca/P ve 

stechiometrickém HAp, tedy 1,67. HAp vznikne při přenesené energii E≥52,5 kWh/g. Výhodou 

této metody je, že práškové směsi mohou být mechanicky aktivovány už při pokojové teplotě a 

vyvolají tak chemické reakce [45]. 

5.1.3 Precipitační proces 

Vaječné skořápky se důkladně promyjí  a poté jsou žíhány po dobu 2 hodin při 900 °C. 

Získaný CaO se při asi 100 °C smíchá s destilovanou vodou. Směs se nechá úplně schladit. Tím 

získáme hydroxid vápenatý, který je titrován roztokem kyseliny fosforečné při pokojové 

teplotě. Výsledkem je hydroxyapatit. Získaný HAp má poměr Ca/P vyšší než 1,67. Snížením 

pH roztoku obsahující HAp, lze snížit výsledný poměr Ca/P [47]. 

 

5.2 Oddělení membrány od skořápky 

5.2.1 Flotace rozpuštěným vzduchem 

Skořápky se smíchají s vodou a jsou rozemlety pomocí homogenizátoru po dobu 10 minut. 

Směs se umístí do separační nádoby. Vzduch je vstřikován do proudu vody ve směšovači. Směs 
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voda/vzduch proudí ze dna separační nádoby, čímž způsobí, že lehčí membrána je nadnášena 

zatímco těžší skořápka se usazuje na dně nádoby [48].  

5.2.2 Ošetření kyselinou 

Kyseliny jako HCl, EDTA jsou používány k odstraněné vnější membrány od skořápky 

(vnitřní membránu lze oddělit ručně bez ošetření). Použitá kyselina buď rozpustí skořápku nebo 

uvolní mezifázové vazby mezi vnější membránou a skořápkou. Tyto metody mají ale nevýhody, 

jako ztráta kolagenu, jeho denaturace, pouze částečné oddělení membrány [49]. 

5.2.3 Mikrovlnné zpracování 

Membrány obsahují větší množství vody než skořápky a tak absorbují více energie 

z elektromagnetických vln. Dochází k rozdílnému zahřívání membrán a skořápek, což vede 

k expanzi membrán, porušení fyzických spojeních mezi membránou a skořápkou a následné 

separaci [50].   

5.2.4 Separace pomocí rozmíchání vody v nádrži 

Nejprve jsou zmenšeny rozměry skořápek v redukčním zařízení pomocí sekací hlavy. 

Zároveň dochází k narušení spojení mezi membránou a skořápkou. Skořápky jsou dále 

dopraveny do nádrže s vodou. Na dně nádrže je pomalu se otáčející rameno, které rozmíchává 

vodu a také skořápky usazené na dně. Tím umožňuje membránám uchyceným ke skořápkám 

uvolnit se a vyplout na hladinu. Voda s uvolněnými membránami je odsáta trubicemi 

umístěnými u hladiny. Pomocí sít se membrány oddělí od vody, která je přiváděna zpět do 

nádrže [51].   

 

5.3 Extrakce glykosaminoglykanů z membrán skořápek 

Kyselina hyaluronová se získává z membrán pomocí enzymatické hydrolýzy. Použity 

mohou být různé enzymy. Byl proveden výzkum používající enzymy pepsin, trypsin a papain. 

V Tab 10 jsou uvedeny nejvhodnější podmínky pro hydrolýzu HA těmito enzymy, kdy trypsin 

se ukázal jako nejvhodnější z těchto tří enzymů [52]. 

 

Tab 10 – Porovnání enzymatické hydrolýzy HA různými enzymy [52] 

Enzym Množství 

enzymu [mg/g] 

Teplota reakce 

[°C] 

pH reakce Množství HA 

[mg/g] 

Pepsin 80 40 3 38,79 

Papain 3152 60 7,5 39,02 

Trypsin 50 37 8 44,82 
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Firma ESM Technologies využívá patentovanou metodu US6946551B2 pro přípravu HA 

z membrán skořápek. Metoda využívá enzymatické hydrolýzy, kdy je použit komplex enzymů 

kvasinek. Získané množství HA odpovídá 1-3 % [53]. 

Pomocí enzymatické hydrolýzy lze získat i chondroitin sulfát, který je obsažen v doplňcích 

stravy a napomáhá při léčbě kloubů [16]. 
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6 PROVOZNÍ PŘÍPADNĚ POLOPROVOZNÍ A LABORATORNÍ 

REALIZACE TECHNOLOGIÍ ZHODNOCENÍ TÉTO ODPADOVÉ 

SUROVINY 

 

6.1 Společnosti zpracovávající vaječné skořápky 

 

6.1.1 Eggnovo 

Španělská společnost Eggnovo vyrábí produkty z vaječných skořápek a membrán, které mají 

využití v kosmetice, farmacii a jako doplňky stravy [54]. Ke zpracování vaječného odpadu 

využívají např. proces popsaný v jednom z jejich patentů ES2327087B2. Skořápky se nejprve 

omyjí v nádrži s ohřívanou vodou, kde dojde k oddělení bílku a pasterizaci a neutralizaci 

bakteriálních prvků. Ohřev probíhá za teploty v rozmezí 65-90 °C při hladkém promíchání, aby 

nedošlo ke shlukování bílku a skořápek. Proces pasterizace a oddělení bílku se dá urychlit 

přidáním okyselujících látek (musí být povoleny pro použití v krmivech). Bílek se použije pro 

výrobu krmiv pro zvířata. Dále dochází k separaci skořápek a membrány pomocí nárazového 

mechanismu v kapalném médiu (může být využita voda, kterou zadržely skořápky při odebrání 

z ohřevné nádrže). Skořápky jsou rozdrceny drážkovaným válcem nebo nějakým nárazovým 

mechanismem (kladivový mlýn, kulový mlýn) na prášek, zatímco membrána je dostatečně 

elastická a maximálně se rozbije na menší kousky. Pomocí síta je voda s práškem oddělena od 

kousků membrán. Membrány se nakonec omyjí od prášku, který se na nich zachytil během 

prosívání a poté jsou vysušeny. Prášek ze skořápek musí být také vysušen. Sušení může být 

vykonáno např. horkovzdušným tunelem [55].  

 

Obr. 4 – Produkt OVOMET® 50 Capsules [56] 



 26 

6.1.2 Biova 

Biova je americká společnost dodávající produkty z WSEM (vodou rozpustná vaječná 

membrána) [56]. Biova odděluje membránu skořápky v nádobě se směsí destilované vody a 

kyseliny octové za použití kavitace. Skořápky jsou poté namlety na prášek, který se použije 

jako výživa pro zvířata, doplněk stravy člověka nebo jinak. Membrány jsou sušeny 

infračerveným zářením. Po sušení jsou membrány připraveny na extrahování žádoucích 

produktů jako aminokyseliny, kyselina hyaluronová nebo kolagen. Podle toho, který produkt je 

požadován, upravují se teplota sušení, vlhkost, velikost částic a rychlost procesu sušení. Pro 

extrakci kolagenu je vhodná teplota sušení méně jak 40 °C , což je teplota, při které dochází 

k rozpadu trojšroubovicové struktury kolagenu, a vlhkost 3-10 % . Čím rychlejší je proces 

sušení tím menší je kontaminace patogeny. Co se týče velikosti částic membrán, je vhodná 

velikost v rozmezí 4-7 mm [58]. 

 

6.1.3 Biomin 

Biomin je slovenská společnost, která vyrábí léky a doplňky stravy z vaječných skořápek [59]. Skořápky 

čistí v odstředivce od žloutku a bílku, poté se promyjí vodou, aby se odstranila membrána a případný 

zbylý žloutek či bílek. Omyté skořápky se potom suší horkým vzduchem nejlépe o teplotě v rozmezí 60-

120 °C. Následuje drcení a rozemletí na jemný prášek o velikosti částic mezi 10-80 µm. Výsledný prášek 

je proset a sterilizován za účelem dekontaminace patogenů. Sterilizace probíhá po dobu přibližně 1 h 

při teplotě 120 °C. V  

Tab  je zobrazeno množství vázaných prvků v takto připraveném prášku [59]. 

 

Tab 11 - Množství vázaných prvků v prášku ze skořápek [60] 

Vázaný prvek Vápník Uhličitany Hořčík Fosfor Dusík 

Množství 

[g/100 g prášku] 
30-40 46-60 0,35-0,5 0,08 0,5-0,6 
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Obr. 5 – Produkt OVOVITAL® [61] 

 

 

6.1.4 Sumitomo rubber industries 

Tato společnost založená v Japonsku vyrábí pneumatiky a produkty z technické pryže [62]. 

Do své kaučukové směsi pro pneumatiky přidává prášek z vaječných skořápek a tím vytvoří 

povrch s velkým množstvím pórů. Pórovitý povrch zlepšuje výkon pneumatik na ledu tím, že 

absorbuje vodu a více nepravidelností na povrchu zlepšuje záběrové vlastnosti   Jako kaučuková 

směs může být použit jakýkoliv dienový kaučuk. Prášek ze skořápek s průměrnou velikostí 

částic 10 µm a prášek ze skořápek s průměrnou velikostí částic 100 µm jsou přidány do 

kaučukové směsi a poté hněteny při 150 °C po dobu 5 minut. Do vzniklé směsi je přidána síra 

a vulkanizační urychlovač a následuje hnětení při 80 °C po dobu 5 minut. Výsledkem je 

nevulkanizovaná kaučuková směs, která je tvarována a přidělána k další části pneumatiky. Do 

směsi se přidává 5-25 hmotnostních dílů prášku ze skořápek vztažených na 100 hmotnostních 

dílů kaučukové směsi. Při nižším obsahu prášku než 5 hmotnostních dílů se výkon na ledu 

nezlepší, naopak při vyšším obsahu prášku než 25 hmotnostních dílů se snižuje index 

opotřebení pneumatiky [63]. 
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Tab 11 - Výběr některých společností využívající vaječné skořápky 

Společnost Využití skořápek Produkt 
Pole 

působení 
Reference 

Eggnovo 
skořápky i 

membrána 

OVOMET, OVOCET, 

OVODERM, OVOPET 

kosmetika, 

farmacie, 

doplňky 

stravy 

[54] 

Biova 
vodou rozpustná 

membrána 

BiovaBIO, BiovaFlex, 

BiovaDerm, BiovaPlex 

kosmetika, 

farmacie, 

doplňky 

stravy 

[57] 

Biomin skořápky OVOVITAL, Biomin H 

farmacie, 

doplňky 

stravy 

[59] 

Sumito rubber 

industries 

skořápky 

v kaučukové směsi 
DUNLOP, FALKEN 

 výroba 

pneumatik 
[62] 

Healthy 

origins 
membrána NEM farmacie [64] 

Almado 
membrána, prášek 

z membrány 
CELLULA, BI-SAI kosmetika [65] 

Biovotec membrána PEP hojení ran [66] 

Silvergate 
prášek ze skořápek 

jako plnivo 
Masterbatch plasty [67] 

Kewpie prášek ze skořápek školní křída školní křída [68] 

 

 

6.2 Laboratorní postupy využití vaječných skořápek  

6.2.1 Získání hydroxyapatitu 

6.2.1.1 Mikrovlnné záření 

Tato metoda je jednoduchá a rychlá, ale vyžaduje pomoc chelatačního činidla EDTA. EDTA 

totiž může tvořit stabilní komplex s ionty vápníku, zejména v zásaditých podmínkách. Skořápky 

jsou očištěny ve vroucí vodě od povrchových kontaminantů a vnitřní membrány. Po usušení 

jsou rozdrceny na prášek v třecí misce a ponořeny do chlornanu sodného, který odstraní 

organické složky. Poté je prášek ze skořápek promyt vodou a sušen např. ve vakuové peci při 

teplotě 110 °C. Prášek je potom smíchán s roztokem EDTA za vzniku komplexu Ca-EDTA. 

Dále se pomalu přidá roztok Na2HPO4.
 Přidáním roztoku NaOH se zvýší pH směsi. Takto 

připravená reakční směs je vložena do mikrovlnné trouby, kde je ozařována po dobu 10 minut. 

Získaná bílá sraženina je promyta a usušena v horkovzdušné peci při teplotě 110 °C po dobu 

několika hodin. Tvar získaných krystalů lze snadno regulovat změnou komplexní stability Ca-

EDTA a brzdícím účinkem adsorbovaných OH-iontů na fasety krystalitů [69], [70]. 
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6.2.1.2 Sol-gel metoda 

Touto metodou lze získat nano HAp ve formě prášku za použití CaO získaného ze skořápek. 

Získaný prášek je vysoce bioaktivní a osteokonduktivní díky své velké povrchové energii.  

Skořápky jsou očištěny ve vroucí vodě a poté jsou kalcinovány na vzduchu v elektrické peci 

při 900 °C po dobu 1 hodiny. Poté je kalcinovaný prášek rozemlet v třecí misce spolu s Al2O3. 

Vzniklý prášek je rozpuštěn v koncentrované HNO3 a poté je naředěn destilovanou vodou. Tím 

vznikne Ca(NO3)2. Ten se smíchá s roztokem KH2PO4 v kádince. Smíchaný roztok se důkladně 

promíchá a nechá se při pokojové teplotě stát přes noc. Na spodku kádinky vzniká bílý sražený 

prášek, který se promyje destilovanou vodou, aby se odstranily nežádoucí ionty NH4
+ a NO3

-. 

Sraženina se přefiltruje pomocí filtračního papíru a nechá se uschnout v peci při 65 °C po dobu 

24 hodin. Nakonec se směs nechá kalcinovat v elektrické peci na vzduchu při různých teplotách 

od 150 °C do 700 °C při rychlosti ohřívání 10 °C/min. Kalcinace trvá asi 30 minut [71]. 

6.2.2 Získání chloridu vápenatého 

Rozdrcené skořápky smíchané s roztokem HCl se občasně míchají po dobu 3 hodin. Směs 

je poté odstředěna a vzniklý supernatant je usušen při teplotě 110 °C. Tím dojde ke vzniku 

krystalů chloridu vápenatého (CaCl2). CaCl2 se používá jako zpevňovací činidlo v některých 

zeleninových a ovocných produktech, jako zahušťovadlo v mléčných výrobcích, k výrobě 

doplňků stravy nebo třeba infuzních roztoků [72].  
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7 DISKUSE 

Roční produkce vaječných skořápek se pohybuje kolem 8 milionů tun a každým rokem 

stoupá. Většina skořápek končí na skládkách, kde představují riziko pro životní prostředí. 

S obsahem 96 % CaCO3 slouží skořápky jako zdroj vápníku, který se dále využívá v různých 

odvětví. Nejčastějším komerčním využitím vápníku ze skořápek jsou doplňky vápníku. Vápník 

ze skořápek se dá dále využít k přípravě biokeramické látky – hydroxyapatitu, který je součástí 

kostních implantátů. Jelikož skořápky také obsahují podobné stopové prvky jako HAp 

v kostech, HAp z nich získaný má oproti HApu, který je syntetizován z vápence výhodu 

v chemickém složení. Vápenec je navíc neobnovitelný zdroj, také proto se jeví využití skořápek 

jako lepší alternativa. Komerčně se jako přírodní zdroj Ca pro výrobu HApu využívají rybí 

kosti (popřípadě jiných živočichů). ‘‘Skořápkový‘‘ HAp však svými vlastnostmi ostatním 

přírodním HApům může konkurovat. Pomocí kalcinace se z CaCO3 ze skořápek dá získat CaO, 

který se může uplatnit jako heterogenní katalyzátor při výrobě bionafty. Dále se CaCO3 využívá 

jako aditivum ve směsi na výrobu PP kompozit. Oproti komerčnímu CaCO3 zvýšil CaCO3 

získaný ze skořápek modul pružnosti PP kompozit. Smícháním skořápek s roztokem HCl, 

následným mícháním směsi, jejím odstředěním a sušením vzniklého supernatantu vznikne 

CaCl2, který je součástí doplňků stravy, je součástí ovocných a zeleninových produktů jako 

zpevňovací činidlo nebo slouží jako zahušťovadlo v mléčných výrobcích.    

Kromě pestrého chemického složení mají skořápky hustě pórovitou strukturu. Prášek ze 

skořápek s takovouto strukturou poskytuje specifický povrch např. pro adsorpci těžkých kovů 

z vody či půdy. Nejčastějšími absorbenty jsou aktivní uhlí a zeolit. Mají větší specifický povrch 

než skořápky, na druhou stranu se jedná o neobnovitelné zdroje. Japonská firma Summito 

rubber industries přidává prášek ze skořápek do kaučukové směsi na výrobu pneumatik, čímž 

zvýší absorpci vody a zlepší záběrové vlastnosti pneumatik [63]. Prášek může posloužit také 

jako aditivum do směsi na výrobu cihel, kdy dělá cihle mechanicky silnějšími a zvyšuje jejich 

hustotu [8]. 

Membrána skořápek se skládá z 80 % hm. proteinů. Dále obsahuje kyselinu hyaluronovou a 

chondroitin sulfát, jenž se využívají jako součást kosmetických a farmaceutických produktů 

[16]. Kromě toho se HA v poslední době nachází uplatnění v očním lékařství, kde slouží jako 

přírodní zvlhčovadlo očí, náhrada za sklovinu nebo je přidávána do kontaktních čoček, čímž 

zvyšuje jejich smáčivost [12]. Díky svým antibakteriálním a hydrofobním vlastnostem se 

membrána využívá při ošetření popálenin a ran jako součást obvazů. Pro její tepelné a 

mechanické vlastnosti by mohla membrána najít uplatnění v elektronice. Může sloužit jako 

oddělovač anody a katody v lithiových bateriích nebo jako platforma pro nukleaci materiálů na 

výrobu vláken baterií. Membrána se může použít jako součást obvazů na popáleniny a vředy. 

Ovotransferin a lysozym obsažení v membráně zvyšují antibakteriální aktivitu obvazů a 

hydrofobní vlastnosti membrány zvyšují voděodolnost obvazů.  

Aby bylo možné membrány použít, je nejprve zapotřebí je oddělit od skořápek. Pro účel 

separace membrán a skořápek bylo patentováno mnoho metod jako například separace pomocí 

flotace rozpuštěným vzduchem, rozmícháním vody v nádrži nebo uvolnění vazeb skořápky 

s membránou pomocí kyselin jako HCl, EDTA nebo CH3COOH. Některé metody však 
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neposkytují úplné oddělení membrány. Ošetření kyselinou zaručí 100 % separaci, ale HCl a 

EDTA ovlivňují strukturu řetězců proteinů a lipidů membrány a mění tak její složení. 

Zajímavou možností separace je mikrovlnné zpracování, při němž membrány obsahující větší 

množství vody než skořápky absorbují více energie z elektromagnetických vln. Dojde 

k expanzi membrán a následnému porušení fyzických vazeb mezi membránou a skořápkou. 
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8 ZÁVĚR 

V této práci byla popsána možná využití skořápkového odpadu v mnohých odvětvích. 

Protože skořápky obsahují velké množství uhličitanu vápenatého dají se využít jako zdroj 

vápníku pro další využití jako např. hnojivo nebo doplněk stravy. Díky obsahu různých 

stopových prvků je vhodné získávat vápník ze skořápek pro výrobu biokeramické látky – 

hydroxyapatitu, jenž slouží jako součást kostních implantátů. Pórovitá struktura prášku 

z vaječných skořápek, poskytující větší specifický povrch, se ukázala jako velmi vhodná při 

adsorpci těžkých kovů z vody a zemin nebo při využití prášku jako katalyzátoru při výrobě 

bionafty. Jako aditivum do hmoty pro výrobu pneumatik zlepšuje záběrové vlastnosti takto 

aditivovaných pneumatik na mokré/zmrzlé vozovce. Prášek ze skořápek se může přidat do 

směsí pro výrobu různých materiálů jako cihel, PP kompozit, pěnového skla, a tím ušetřit 

výrobní náklady při zlepšení původních vlastností. 

Kromě vápníku ze skořápek se hojně využívají skořápkové membrány, které obsahují 

společně s velkou škálou proteinů i glykosaminoglykany jako kyselinu hyaluronovou a 

chondroitin sulfát. Ty mají velké využití v kosmetice a farmacii. Díky svým antibakteriálním a 

hydrofobním vlastnostem se membrána využívá při ošetření popálenin a ran jako součást 

obvazů. Pro její tepelné a mechanické vlastnosti se membrána může stát součástí lithiových 

baterií, kondenzátorů nebo senzorů.  

Společnosti zpracovávající skořápkový odpad nejčastěji působí v oblasti farmacie a 

kosmetiky, kde dodávají produkty z kyseliny hyaluronové získané z membrán, prášek 

z membrán, produkty z prášku ze skořápek nebo jen samotnou membránu a  prášek ze skořápek. 

Najdou se ale také společnosti, které využívají prášek ze skořápek jako aditivum k výrobě 

plastů, pneumatik nebo pro výrobu školní křídy. Všechny tyto společnosti aktivně zmenšují 

podíl skládkování tohoto odpadního materiálu a přispívají k jeho opětovného využití a 

zhodnocení na komerčně prodejné a často velmi hodnotné produkty. 
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10 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

CaCO3 – uhličitan vápenatý 

HCl – kyselina chlorovodíková  

EDTA – kyselina ethylendiamintetraoctová 

CH3COOH – kyselina octová 

HAp – hydroxyapatit 

KOH – hydroxid draselný 

NaOH – hydroxid sodný 

CaO – oxid vápenatý 

SiO2 – oxid křemičitý 

Ni(OH)2 – hydroxid nikelnatý 

NiO – oxid nikelnatý 

C7HF13O5S·C2F4 – nafion 

NiCl2 – chlorid nikelnatý 

CTAB – cetrimoniumbromid 

BPNG – bio-piezoelektrický nanogenerátor 

PDMS – polydimethylsiloxanem 

PP – polypropylen  

DHP – dihexadecyl fosfátem 

H3PO4 – kyselina fosforečná 

HA – kyselina hyaluronová 

WSEM – vodou rozpustná vaječná membrána 

Na2HPO4 – hydrogenfosforečnan sodný 

Al2O3 – oxid hlinitý 

HNO3 – kyselina dusičná 
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Ca(NO3)2 – dusičnan vápenatý 

KH2PO4 – dihydrogenfosforečnan draselný 

NH4
+ – amonný kation 

NO3
- – dusičnanový anion 
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