


 
 

 Skąd wzięła  się ropa naftowa?  
 
 

• Teoria nieorganiczna 
powstania Ropy Naftowej 

• Teoria organiczna 
powstania Ropy Naftowej 

Teorie naukowe: 



Teoria nieorganiczna powstania 
Ropy Naftowej 

Teoria nieorganiczna-powstawania 
Ropy Naftowej rozwinęła się w 

związku z rozszerzaniem i 
upowszechnianiem się w XVIII 

wieku wiadomości o 
wszechświecie. Teorie 

nieorganicznego pochodzenia 
opierają się najczęściej na 

wielokrotnych próbach 
otrzymania w warunkach 

laboratoryjnych węglowodorów, 
takich jak: metan, etan, acetylen, 

benzen, z substancji 
nieorganicznych. 

 



Teoria organiczna powstania Ropy 
Naftowej 

Teoria organiczna-ta została stworzona 
m.in. przez: 

B. Radziszewskiego, K. Englera, H. 
Höfera, J.E. Hackforda, D. White'a 

Według nich Ropa Naftowa powstała 
przez przeobrażenie szczątków 

roślinnych i zwierzęcych 
nagromadzonych wraz z drobnymi 
okruchami mineralnymi w osadach 

morskich. Czynnikami powodującymi 
przejście substancji organicznych w 

bituminy są prawdopodobnie: 
środowisko redukujące, odpowiednia 
temperatura i ciśnienie, działalnośd 

bakterii, oddziaływanie pierwiastków 
promieniotwórczych i innych 

 



 Historia zastosowania Ropy 
Naftowej 

Ropa Naftowa-jest podstawowym materiałem paliwa do wszelkich pojazdów. Pierwszy raz 
została użyta do napędzenia silnika spalinowego w 1879 roku. Surowiec ten jest wykorzystywany 
do tworzenia m.in. benzyny, nafty, olejów, parafiny, smarów, asfaltów, mazutów, wazelin i wielu 
materiałów syntetycznych. Ropa jest również wykorzystywana do produkcji zasilania. Gdyby nie 

ropa, ludzie prawdopodobnie nie korzystali by teraz z komputerów a tej prezentacji nie 
moglibyśmy zobaczyd. Ropa jest też wykorzystywana jako środek płatniczy, tak jak pieniądze, czy 

na przykład kamienie szlachetne. 

Jest ona jednym z największych bogactw ziemskich. 

 



Właściwości fizyczne 

      Ropa Naftowa jest gęstą 
cieczą o czarnej barwie              
i ostrym zapachu. Ma 

większą gęstośd(zwykle 0,82-
0,95) niż woda, oraz się w 

niej nie rozpuszcza.                          
Jedną z właściwości ropy 
naftowej jest również jej 

wysoka cena rynkowa. Jest 
tak, z powodu nie ustających 

konfliktów na bliskim 
wschodzie, gdzie ropa 

naftowa ma swoje 
największe skupiska.  

 



Podział ropy ze względu na 
gęstość i skład 

Ropę dzielimy ze względu na różne czynniki. Chcemy tu opisad tylko dwa ze 
wszystkich rodzajów podziału. A mianowicie podział ze względu na gęstośd, 

oraz skład chemiczny. 



Podział ropy ze względu na 
gęstość 

W ten sposób możemy Ropę podzielid na 3 grupy: 

• Lekką 

• Średnią 

• Ciężką 
 
 

 Ropa lekka-to ta o gęstości mniejszej niż 0.82 g/cm3 
Ropa średnia-jest najczęściej spotykanym rodzajem ropy. Jej gęstośd 
wynosi od 0,82 do 0,95 g/cm3 
Ropa ciężka-jest to rzadziej spotykany rodzaj ropy. Jego gęstośd to więcej 
niż 0.95 g/cm3 
 
  



Podział ropy ze względu na skład 
chemiczny 

 

W ten sposób możemy Ropę naftową podzielid  

na 6 grup: 

• parafinowa 

• naftenowa 

• parafinowo-naftenowa 

• aromatyczna 

• parafinowo-naftenowo-aromatyczna 

• parafinowo-aromatyczna 
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Wstępne przygotowanie ropy 
naftowej do obróbki w rafineriach: 

        Ropa naftowa wydobywana spod ziemi, z tzw.  
odwiertów, zawiera wiele zanieczyszczeo. 
Ropę, którą wydobywa się, zawierającą wiele 
zanieczyszczeo nazywa się ropą surową. 
Wstępne przygotowanie ropy surowej ma na 
celu oczyszczenie jej z gazów oraz soli. 
Pierwszy etap stanowi usunięcie z niej 
nadmiaru składników lotnych.  Usuwanie 
gazu jest wykonywane w specjalnych 
zbiornikach, do których tłoczy się ropę za 
pomocą pomp wgłębnych. W nich ropa 
surowa zostaje podgrzana przeponowo parą. 
W efekcie uzyskuje się wstępnie odgazowaną 
ropę oraz tzw. gaz mokry. 

                                                                                                            

 

 

 

       Drugim etapem przygotowania wstępnego 
ropy naftowej jest jej oczyszczenie z solanki.       

       Proces ten jest   trudniejszy od 
odgazowywania, ponieważ solanka może  
tworzyd trwałe emulsje, dodatkowo 
stabilizowane przez takie substancje, jak np. 
żywice, czy nierozpuszczalne w wodzie sole. 
Istnieje kilka metod oczyszczania ropy z takich 
zanieczyszczeo, ale najskuteczniejszy  polega 
na wykorzystaniu właściwości pola 
elektrycznego. Przeprowadza się go w 
szybkoobrotowych wirówkach, w których 
mieszadło, tworzy elektroda. Zasada działania 
tego urządzenia opiera się na wytwarzaniu 
ładunków elektrycznych na powierzchni  
pojedynczych kropelek emulsji. 

       Wstępnie przygotowana ropę naftową 
poddaje się  następnie obróbce w rafineriach. 
 



Destylacja frakcyjna metodą rurowo - wieżową: 
      Ropa naftowa to mieszanina 

ogromnej ilości różnorodnych 
związków chemicznych. W celu 
lepszego ich wykorzystania należy 
je wyselekcjonowad lub chociaż 
pogrupowad. W tym celu 
przeprowadza się destylację 
frakcyjną, która pozwala na 
wydzielenie grup składników, 
charakteryzujących się podobnymi 
temperaturami wrzenia. 

     Do dokładnego określenia 
odpowiednich metod 
technologicznych, służących do 
przeróbki ropy naftowej, należy 
ocenid skład chemiczny danego 
gatunku ropy.  

 
      

     Destylacja frakcyjna jest 
przeprowadzana z wykorzystaniem 
instalacji rurowo - wieżowych, 
nazywanych czasami skrótowo 
DRW. Proces tan zalicza się do tzw. 
procesów zachowawczych, czyli 
przeprowadzanych bez 
zastosowania metod chemicznych. 
Produkty destylacji są teoretycznie 
nie zmienione chemicznie. 
Destylacja pozwala na 
wyselekcjonowanie grup 
składników, które wrą w podobnych 
temperaturach. Grupy te - tzw. 
destylaty poddaje się następnie 
odpowiedniej przeróbce, w 
zależności od celu ich 
wykorzystania. 



Produkty destylacji frakcyjnej: 
 

W wyniku destylacji frakcyjnej ropy naftowej uzyskuje się kilka grup 
produktów. Frakcje te są następnie poddawane odpowiednio,          
w zależności od celu ich wykorzystania: oczyszczaniu, kolejnej 
destylacji, reformingowi, krakingowi i innym procesom 
technologicznym. 

Poniżej przedstawiono najważniejsze produkty destylacyjne: 
• Gazy rafineryjne: 
• Gazolina 
• Gaz płynny 
• Eter naftowy 
• Benzyny lekkie 
• Benzyny ciężkie 
• Oleje 
• Mazut 



    Otrzymane frakcje, w zależności od potrzeb są 
następnie poddawane dalszej obróbce, najczęściej 
procesom rozkładowym. Polegają one na 
przemianie pewnych w frakcji ropy naftowej, w celu 
zmiany ich składu chemicznego. Najczęściej 
wykorzystuje się procesy temperaturowe. Wśród 
wielu znanych procesów rozkładowych ropy 
naftowej, można wymienid dwa, które posiadają 
największe znaczenie przemysłowe:  

    kraking i reforming: 

 

Dalsze procesy przeróbki  
ropy naftowej: 



Reforming- proces polegający na 
przemianach związków 

chemicznych obecnych w 
odpowiednich frakcjach ropy 

naftowej pod wpływem 
temperatury i/lub katalizatora 

Kraking-  proces kontrolowanego 
rozkładu ciężkich węglowodorów i 

ich pochodnych, zawartych w 
odpowiednich frakcjach ropy 

naftowej.  

kraking termiczny, czyli 
rozkład składników ropy 
naftowej pod wpływem 
wysokiej temperatury 

kraking katalityczny, czyli 
rozkład związków 

chemicznych obecnych w 
ropie pod wpływem 

katalizatorów 



 
 

Wielkie zagrożenie 



Wyciek ropy naftowej w zbiornikach 
wodnych to jedna z najgroźniejszych 
katastrof ekologicznych jakie można 
sobie wyobrazid. Stanowią ogromne 

zagrożenie dla życia w morzach                 
i oceanach na wszystkich jego 

poziomach. 
 
 

 

Pokłady ropy naftowej, znajdujące 
się poniżej dna morskiego, są 

bogatym i stosunkowo łatwym  
eksploatacji źródłem kopalnego 

paliwa. Jednak nawet najmniejszy 
wyciek tej cieczy do środowiska 

naturalnego jest niebezpieczny dla 
życia roślin i zwierząt 

 
 
 



Ropa naftowa nie 
rozpuszcza się w wodzie - 
tworzy na jej powierzchni 

około 0,3mm warstwę, 
która nie przepuszcza 

powietrza ani promieni 
słonecznych. Zwierzęta 

morskie pozbawia w ten 
sposób możliwości 

pobierania tlenu, dochodzi 
też do zatrucia organów. 
Warstwa ropy ogranicza 

roślinom fotosyntezę, 
zaburzając łaocuch 

pokarmowy i skazując 
wszystkie te organizmy na 

powolną śmierd. 
 



Wyciek ropy może nastąpid 
również na lądzie.  Wtedy 

skażeniu ulega flora roślinna    
i gleba. Taka ziemia nie nadaje 
się do jakiegokolwiek użytku.  
Zatrute zostają również wody 
gruntowe. Taka woda też do 

niczego się nie nadaje,               
a spożycie jej może 

doprowadzid do poważnych 
chorób i śmierci. 

Trzeba starad się, aby nie 
dochodziło do wycieków ropy- 

są one wielką katastrofą           
w wodzie i na lądzie. 



Czyli kiedy wyczerpią się zapasy. 



 
 Czytając powyższe doniesienia trudno 
rozstrzygnąd, czy ropa już się kooczy, 

czy starczy jej jeszcze na wiele lat. 

Według danych z 2004r 
liczba nowo odkrywanych 

złóż ropy w ostatnim 
dziesięcioleci jest 

trzykrotnie mniejsza niż jej 
zużycie. Według raportu 

International Energy 
Outlook wskaźnik 

wystarczalności zasobów 
(przy założeniu utrzymania 

dotychczasowego 
wydobycia) dla ropy 

kształtuje się na poziomie 
30 lat. Należy jednak 

zaznaczyd, że w wyniku 
odkrywania nowych złóż 
wskaźnik ten nie zmienia 

się od 35 lat (odkąd 
prowadzi się takie 

szacunki).  
 



    Ale na pewno kiedyś się skooczy. Wtedy 
trzeba będzie znaleźd inne źródło energii.  
Ropę naftową najprędzej zastąpi gaz, może 
potem w dalekiej przyszłości wodór. Nie 
wiemy co w przyszłości będzie napędzad nasze 
samochody. 

   Jeśli chodzi o energię w naszych domach, może 
zaczniemy skorzystad z ekologicznych źródeł. 

   Trudno to określid. 
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