
Ropa a uhlí



Uhlí 
 = hořlavá hornina vzniklá v průběhu desítek až milionů let složitými 

procesy z odumřelých rostlin.

 Je to složitá směs látek, jejichž podstatnou složkou je vázaný uhlík a 

některé další vázané prvky (H, O, N, S a jiné). 

 Popel, který zůstane po spálení uhlí dokazuje, že jeho složkou jsou i 

nespalitelné minerální látky.

 Kvalita uhlí závisí především na obsahu uhlíku: 

 • černé uhlí ( 75% - 95% uhlíku) 

 • hnědé uhlí ( 60% - 75% uhlíku) 



 Karbonizace (zuhelnatění) = tepelný rozklad uhlí při teplotě kolem 

900°C za nepřístupu vzduchu.

 Průmyslově se provádí v koksárnách a plynárnách, jejichž hlavními 

produkty jsou: 

 • plyn (koksárenský nebo svítiplyn), který obsahuje hlavně vodík 

a jedovatý oxid uhelnatý. Používá se jako plynné palivo 

 • černouhelný dehet, který obsahuje několik set různých látek. 

získává se z něj např. benzen a naftalen. 

 • koks, který obsahuje téměř čistý uhlík. Používá se při výrobě 

železa a jako palivo. 

 K vedlejším produktům patří amoniaková voda, která se používá 

při výrobě dusíkatých hnojiv.



ROPA 
 Ropa (dříve nazývaná "naftou", ve starších dobách "zemním 

olejem" a dnes "černým zlatem") je směs sloučenin uhlíku a vodíku -

uhlovodíků. Obsahuje však i sloučeniny dusíku, kyslíku a síry.

 Složení ropy je různé podle naleziště. Hlavní složku zemního plynu je 

metan (70-90%). Dále obsahuje plynné uhlovodíky (ethan, propan, 

butan) a jiné látky (např. oxid uhličitý a sulfan). 

 Ropa je hnědá až černá olejovitá kapalina, která má 

charakteristický zápach. Ve vodě je nerozpustná a má menší 

hustotu (na vodě "plave"- čehož se využívá i při těžbě).

 Hoří čadivým plamenem.

 Je to směs plynných, kapalných a  tuhých uhlovodíků

 těžba začala v druhé polovině 19. stol., v Rusku a USA.



 Vytěžená ropa se nejdříve zbavuje hrubých příměsí (písku) a vody. 

 Potom se zpracovává metodou frakční destilace, která probíhá v 

průmyslových destilačních kolonách (rafinériích).

 Během frakční destilace se na základě rozdílné teploty varu oddělují 

v destilační koloně směsi uhlovodíků s blízkou teplotou varu - frakce.

 Ropa se dopravuje ropovody 



 Frakční destilací ropy se získávají: 

 plynné produkty - používají se jako chem. suroviny a paliva, např. směs 
propan-butan 

 benzín - je použitelný jak jako palivo do zážehových motorů, tak jako 
rozpouštědlo barev a laků 

 petrolej - je palivem do proudových a tryskových letadel. Je 
rozpouštědlem, vyrábí se z něj benzin a další látky, používá se také ještě 
ke svícení 

 plynový olej - je ve směsi s petrolejem surovinou zvaná nafta, která se 
používá pro Dieselovy motory (v traktorech a automobilech), uplatní se i 
jako topná nafta v průmyslu a v domácnostech 

 mazut - používá se k topení, např. v teplárnách a na lodích, nebo se dále 
destiluje 

 asfalt - je izolačním materiálem a materiálem k úpravě vozovek 

 těžké oleje, mazadla, syntetický kaučuk, dehet, umělá vlákna, 
kosmetické výrobky, barviva, výbušniny, umělá hnojiva atd. 


