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Význam ropy 
  
•  95 procent veškerých potravin je pěstováno za přispění ropy 

 (obdělávání půdy, ošetřování rostlin a doprava, průmyslová 

 hnojiva, pesticidy aj.) 

•  95 procent veškeré dopravy zprostředkovávají ropné deriváty  

•  95 procent veškerého vyráběného zboží potřebuje pro svou 

 výrobu  ropu (doprava, obaly, chladiva aj.) 

•  za každýmou kalorií běžně vyráběných potravin se skrývá 10 kalorií 

 z ropy  

•  na výrobu jednoho typického počítače se spotřebuje ropa o množství 

 desetinásobku jeho hmotnosti  
 

Vstup ropy je prakticky neodmyslitelný u každé hromadné výroby,  

přepravy a pěstování zemědělské produkce.  

Bez herbicidů, pesticidů a hnojiv vyráběných z ropy si dnes není možno 

představit moderní zemědělství a produkci potravin, jak ji dnes známe. 



Vznik ropy 

Vznik ropy vysvětlují dvě navzájem si odporující teorie: 

 

• Anorganický původ ropy  

    - předpovídal Mendělejev. Podle něj vznikla působením přehřáté páry 
na karbidy těžkých kovů v dobách, kdy se vyskytovaly blízko 
zemského povrchu. Ve prospěch této teorie svědčí jednak laboratorní 
příprava pevných, kapalných i plynných uhlovodíků z karbidů vápníku 
, uranu, lanthanu i céru a také neustálý únik metanu ze zemského nitra v 
některých oblastech [zdroj?]. 

• Organický původ ropy  

    - je uznáván většinou vědců. Předpokládá, že ropa vznikla z 
prehistorických živočišných a rostlinných zbytků, podrobených 
rozkladu. Ty se vlivem tepla a tlaku přeměnily nejprve na kerogen, pak 
na živice a nakonec na ropu a zemní plyn. Ty migrovaly podél 
nerostných vrstev, až byly zachyceny v porézních horninách, čímž 
vznikla jejich současná naleziště. Ve prospěch této teorie svědčí 
zjištění, že mladší ropa s velkou relativní molární hmotností, zvýšeným 
obsahem kyslíku, síry a dusíku a velkým obsahem asfaltu přibližuje 
původnímu organickému materiálu. Čím je ropa starší, tím je lehčí, 
obsahuje méně asfaltu a více uhlovodíků.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dmitrij_Ivanovi%C4%8D_Mend%C4%9Blejev
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Karbidy_t%C4%9B%C5%BEk%C3%BDch_kov%C5%AF&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uran_(prvek)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lanthan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cer
http://cs.wikipedia.org/wiki/Methan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Ov%C4%9B%C5%99itelnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kerogen
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zemn%C3%AD_plyn
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Relativn%C3%AD_mol%C3%A1rn%C3%AD_hmotnost&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Asfalt




Naleziště a světové zásoby ropy 

Prokázané světové zásoby ropy dle zprávy British Petrol r.2005 (v mld. barelů)  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oil_reserves_2005.jpg


USA - těžba ropy a spotřeba ropných výrobků 



Těžba ropy na pevnině - těžební věž  

Primární způsob těžby 
 

•  Obvykle existovaly lokality,  

 kde ropa přirozeně  

 vyvěrala na zemský povrch.  

•  Nyní se získává pomocí  vrtů.  

•  Většinou je v nalezišti společně s  

 ropou zemní plyn, který  

 zajišťuje potřebný tlak v  

 ložisku. 

•  Pak může ropa samovolně vytékat.  

•  Obvykle lze takto získat  kolem  

    20 % ropy obsažené v nalezišti. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ropn%C3%AD_vrt&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zemn%C3%AD_plyn


Těžební plošiny na moři:       a) Vystavěné ode dna 

     b) Plovoucí a ukotvené na dně 







Těžba ropy při vietnamském pobřeží – těžební plošiny v Jihočínském moři  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/An_oil_rig_offshore_Vungtau.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vietnam


Sekundární metody těžby ropy:  

 

Postupem času tlak v ložisku ropy klesá, až  musí 

nastoupit: 

•  čerpání ropy pomocí pump,  

•  udržování tlaku vodní injektáží,  

•  zpětným pumpováním zemního plynu,     

 vzduchu, příp. CO2.  

Dohromady se primárními a sekundárními 

metodami podaří vytěžit 25–35 % celkového 

množství ropy. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Oil_well_scheme.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Oil_well.jpg


Terciární metody těžby ropy 

• nastupují v okamžiku, když už ani sekundární metody nestačí na  

 udržení produkce a těžba je ještě ekonomická. To závisí na  

 aktuální ceně ropy a výši těžebních nákladů.  

•  principem je snížení viskozity zbývající ropy, většinou injektáží  

 horké vodní páry získávané např. kogenerací - spalováním  

 zemního plynu je vyráběna přehřátá pára pro pohon   

 turbogenerátorů produkujících elektřinu a odpadní teplo je  

 využito k ohřevu ložisek ropy.   

•  Někdy se ropa rozehřívá zapálením části ropného ložiska, kam je  

 dmýchán vzduch. Zároveň v ložisku stoupá tlak. 

•  Příležitostně se také používá injektáž detergentů.  

 

Terciární metody dovolují vytěžit dalších 5–15 % ropy v nalezišti. 

Uvedená čísla jsou pouze průměrná. Ve skutečnosti se celková vytěžitelnost 

naleziště pohybuje od 80 % pro lehkou ropu do 5 % v případě těžké ropy. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Viskozita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kogenerace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elekt%C5%99ina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Detergent


Trendy v těžbě ropy 

 Trvale rostoucí světová spotřeba ropy (viz tab.) vyvolává růst těžby. 

 Postupné vyčerpávání tradičních nalezišť na pevnině od tropického přes s
 ubtropické až po mírné pásmo.  

 Rozšiřování těžby v šelfových mořích, např.(Severní moře, Kaspické                     
moře, Mexický záliv, Jihočínské moře, Bengálský záliv, západní Atlantik 

 Stavba těžebních plošin v hlubších mořích. 

 Těžba z větších hloubek zemské kůry (běžně 3 km a více i na moři). 

 Otevírání těžby na územích permafrostu (severozápadní Sibiř, Aljaška) 
 nebo v pouštních oblastech (Afrika, Čína).  

 Rostoucí podíl dražších terciárních metod těžby.  

 Zvyšování podílu ropy zpracovávané v rafinériích v místě těžby na 
 elkokapacitních výrobních jednotkách. 

Složitější geologické a klimatické podmínky zvyšují technicko 
technologickou náročnost těžebních zařízení. To spolu s těžbou v 
geograficky odlehlých oblastech prodražuje těžbu a dopravu ropy nebo 
ropných výrobků do míst spotřeby. 



Druhy ropy                                               
•  podle jejího původu, 

•  podle její hustoty (lehká, light, středně těžká, intermediate a těžká, heavy). 

•  rafinérie ji také mohou označovat jako „sladkou“ (sweet), což znamená, že obsahuje 

 málo síry nebo „kyselou“ (sour), obsahuje více než 0,5 % síry  

 (vyžaduje náročnější zpracování, aby vyhověla současným normám). 

 

Hlavní světové typy ropy: 

•  směsná ropa Brent, zahrnující 15 druhů ropy z nalezišť v Severním moři. Za cenu 

 tohoto typu ropy je většinou prodávána ropa z Evropy, Afriky a Blízkého 

 východu  určená pro spotřebu na Západě.  

•  West Texas Intermediate (WTI), za jejíž cenu se prodává severoamerická ropa.  

•  Dubai, za jejíž cenu se prodává blízkovýchodní ropa pro asijsko-pacifickou oblast.  

•  Tapis z Malajsie, za jejíž cenu se prodává lehká ropa z Dálného východu.  

•  Minas z Indonésie, za jejíž cenu se prodává těžká ropa z Dálného východu.  

•  Koš OPEC zahrnující druhy:  

•Arab Light (Saudská Arábie),  

•Bonny Light (Nigérie),  

•Fateh (Spojené arabské emiráty),  

•Isthmus (Mexiko, nepatří do OPEC),  

•Minas (Indonésie),  

•Saharan Blend (Alžírsko),  

•Tia Juana Light (Venezuela).  

http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_mo%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Afrika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%ADzk%C3%BD_v%C3%BDchod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%ADzk%C3%BD_v%C3%BDchod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%ADzk%C3%BD_v%C3%BDchod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%ADzk%C3%BD_v%C3%BDchod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Amerika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Malajsie
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1ln%C3%BD_v%C3%BDchod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Indon%C3%A9sie
http://cs.wikipedia.org/wiki/OPEC
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAdsk%C3%A1_Ar%C3%A1bie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nig%C3%A9rie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_arabsk%C3%A9_emir%C3%A1ty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mexiko
http://cs.wikipedia.org/wiki/OPEC
http://cs.wikipedia.org/wiki/Indon%C3%A9sie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Al%C5%BE%C3%ADrsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Venezuela


Problémy pracovního a životního prostředí v 

petrochemii 

• Doprava a manipulace  s velkými objemy plynných a kapalných 

materiálů  

• Práce s širokou paletou chemických sloučenin s různorodými 

vlastnostmi včetně toxicity i karcinogenity 

• Práce s velmi horkými kapalinami a plyny  

• Práce s hořlavými a ve směsi se vzduchem výbušnými materiály s 

extrémními nároky na požární bezpečnost 

• Vznik emisí  plynných a kapalných látek s velkým rizikem ohrožení 

atmosféry a vod  

• Vznik nebezpečných odpadů všech skupenství 

• Velké spotřeby energií všech druhů 

• Agresivní účinky zpracovávaných materiálů způsobující extrémní 

nároky na materiálové provedení technologického zařízení a všech 

konstrukcí 

• Velký počet vyhrazených technických zařízení plynových, 

elektrických, zdvihacích a tlakových 
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Chemické přepracování ropy – do 30 % z celkové výroby petrochemie 

Topné oleje, motorová paliva a maziva činí přes 70 % výroby petrochemie 



Zpracování ropy: 
 

Základem zpracování ropy je její frakční destilace. Při ní jsou odděleny při 

atmosférickém a následně sníženém tlaku jednotlivé skupiny uhlovodíků 

podle jejich bodů varu. 
 

•  Nejlehčí plynné uhlovodíky jsou methan, ethan, propan, butan. Poslední 

 dva jsou hlavní součásti automobilového paliva LPG.  

•  Petroléter - uhlovodíky s délkou řetězce C5–7 s b.v. asi 30–70 °C.        

Používají se jako rozpouštědla, např. při chemickém čištění oděvů. 

•  Benzín – lehký, střední, těžký - uhlovodíky frakcí C6 – 12, s b.v. 40– 200 °C. 

•  Petrolej – uhlovodíky frakcí C10 – 15, 150–300 °C), ze kterého se vyrábí       

letecké palivo pro trysková letadla,  

•  Plynový olej – frakce C10 – 20 s b.v. 200–300 °C), ze kterého se získává             

nafta a lehký topný olej (LTO).  

•  Destilační zbytek z atmosférické destilace je podrobován vakuové  

 destilaci, tj. za sníženého tlaku. Tím se oddělují oleje – turbínové, 

 motorové, převodové, hydraulické aj. od mazutu (TTO) a asfaltu.  

Uhlovodíky s dlouhými řetězci - C35 a více bývají hydrokrakováním rozštěpeny, 

čímž vzniknou další mazací oleje. Získané produkty jsou dále rafinovány, aby se z 

nich odstranily nežádoucí příměsi, jako např. parafíny. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/FrakÄ�nÃ_destilace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Destilace
http://cs.wikipedia.org/wiki/AtmosfÃ©rickÃ½_tlak
http://cs.wikipedia.org/wiki/UhlovodÃky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_varu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Methan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ethan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Propan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Butan
http://cs.wikipedia.org/wiki/LPG
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Petrol%C3%A9ter&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/RozpouÅ¡tÄ�dlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/BenzÃn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Petrolej
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Leteck%C3%A9_palivo_pro_tryskov%C3%A1_letadla&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Plynov%C3%BD_olej&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nafta
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Topn%C3%BD_olej&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Topn%C3%BD_olej&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mazut&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Asfalt
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mazac%C3%AD_oleje&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rafinace
http://cs.wikipedia.org/wiki/ParafÃn






Atmosférická a vakuová destilace ropy 













Benzín pro zážehové motory 





Zvyšování oktanového čísla benzínů 

• Tetraetylolovo + tzv. vynašeče olova na bázi chlórovaných 

uhlovodíků - olovnaté benzíny -  v EU,  USA aj. vyspělých 

zemích nepoužívané. Jsou nevhodné pro zážehové motory s 

katalyzátorem! 

 

• Metyl–terciární–butyléter (MTBE) nebo Etyl – terciární–

butyléter (ETBE) - benzíny NATURAL 

 

• Alkoholy (metanol, etanol) 



Motorová nafta pro vznětové motory 











Emise do atmosféry, vod a odpady 

• SO2 

• NOx 

• CO 

• Páry uhlovodíků a jejich 

derivátů 

 

• Oteplená voda 

• Voda s rozpuštěnými 

solemi 

• Voda s obsahem 

ropných látek a jejich 

derivátů 

• Koks a polokoks 

• Nestandardní destiláty a 

dehty 

• Žáruvzdorné materiály 

• Konstrukční a 

nerezavějící oceli 

• Stavební hmoty a dlažby 

• Kaly s obsahem ropných 

látek 

• Katalyzátory s obsahem 

těžkých kovů 

36 



Děkuji Vám za pozornost ! 


