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Ahoj děcka, posílám výsledky procvičování arenů z minule. 

Dále nové procvičování cykloalkanů, cykloalkenů, cykloalkynů a arenů dohromady, abyste se 

ujistili, že máte jasno v rozdílech mezi nimi a můžeme jít dál. Příště pošlu výsledky. 

A k nalepení závěr kapitoly o uhlovodících, kterou jsme právě skončili – alkany, alkeny, alkyny, 

cyklo a  areny obsahovaly  jen uhlíky a vodíky, byly to tudíž uhlovodíky. Následovat bude druhá 

veliká skupina, Deriváty uhlovodíků.  

K úspěšnému  řešení pracovního listu potřebujete mít jasno v pravidlech…doporučuju si je první 

zpětně prolistovat a připomenout..kdo si netroufá ani tak, vezme si k ruce předchozí pracovní listy, 

respektive moje správná řešení. 

Jinak Areny jsou v učebnici na straně 36-39..doporučuji přečíst, jsou tam zajímavosti;-) 

Až si přečtete dnešní nový zápis, pusťte si na youtube Nezkreslená věda III - Co je to ropa?..trvá to 

12 minut, udělejte si u toho pohodičku  

 
Při nejasnostech mi napište na e-mail slovackova@9zszlin.cz 

Mějte se hezky  

Slováčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zdroje uhlovodíků 

(alkanů, alkenů, alkynů, arenů) 
- uhlí, ropa, zemní plyn 

 

1) UHLÍ 

- hořlavá hornina 

- směs mnoha látek (zkamenělá rostlina) 

 

Hnědé uhlí – nejmladší (obsahuje 70% C)- třetihory, zkamenělé 

jehličnany 

Černé uhlí – starší, kvalitnější (80% C) – prvohory, stromovité 

plavuně, přesličky, kapradiny 

Antracit – nejstarší, nejkvalitnější (90% C) 

 

- při spalování uhlí, uniká do vzduchu jedovatý SO2 

 

 Chemické zpracování uhlí 

- v koksárnách, tzv.karbonizace uhlí (= suchá destilace) = uhlí se při 

1000°C bez přístupu vzduchu rozkládá na: 

 

1. svítiplyn – směs methanu, CO, CO2, H2 … 

                    - použ. v 19.stol – plyn na svícení pouličních lamp, 

automobilů, pohon aut, plnění balónů, vaření 

                    - výbušný, jedovatý (CO) – ve 20. stol. nahrazen 

elektřinou 

 

2. dehet – směs více než 300 org.slouč.,černá olejovitá kapalina, 

získává se z něj benzen a  naftalen 

 

3. koks (téměř čistý uhlík) – použ.-palivo při výrobě železa ve 

vysokých pecích 

 

2) ROPA 

- hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků, 

především alkanů 

- Složení – C, H, O, S, N 

- název ropa je z Polštiny = hnis 

- vznikla rozkladem zbytků pravěkých rostlin a zejména živočichů 

(napadali do bažin) 

- ložiska ropy - až 8km pod povrchem 

- spolu s ropou se těží zemní plyn 

-1 barel = 158,97 litrů (=42 amerických galonů, 35 britských galonů) 

 

Těžba ropy 

a) primární – v ložisku je ropa i zemní plyn = vysoký tlak a po 

navrtání ropa ven tryská samovolně 

b) sekundární – v ložisku není tlak (buď chybí zemní plyn, nebo 

už je vyčerpán) = ropa je mechanicky pumpována ven 

 

Přeprava ropy – tankery, ropovody 

 

 

Zpracování ropy 

Frakční destilací = v destilační koloně jsou destilací z ropy 

odděleny jednotlivé uhlovodíky (frakce)   podle 

jejich odlišných bodů varu 

Ropné frakce: 

1) petroléter (destiluje (vře) při 30-70°C) – používá se např. na 

čištění oděvů (rozpouštědlo) 

2) benzín (40-200°C) 

3) petrolej (150-300°C) – z něj se vyrábí letecké palivo 

4) plynový olej (200-300°C) = NAFTA 

5) lehký topný olej 

 



- to, co zbyde je těžký topný olej (mazut)→2.destilace-vakuová 

(odsaje se vzduch, tím se sníží tlak a z mazutu se získají ještě 

další oleje)→ úplný odpad po destilaci je ASFALT 

- všechny produkty se tzv. RAFINUJÍ v rafinériích =  

odstranění nežádoucích příměsí (až nyní jdou ke spotřebitelům - 

benzín, nafta..) 

 

OPEC – Organizace zemí vyvážejících ropu (z angl.) 

- 12 zemí: Alžírsko, Angola, Ekvádor, Irák, Írán, Katar, 

Kuvajt, Libye, Nigérie, Saúdská    Arábie, 

Spojené arabské emiráty, Venezuela  
 
 
 

3) ZEMNÍ PLYN 

-zemní plyn je směsí methanu (CH4), ethanu (C2H6), propanu (C3H8) a 

butanu (C4H10) – hlavní složkou je methan cca 80%  

-je to přírodní hořlavý plyn  

-nachází se buď samostatně, nebo společně s ropou či černým uhlím 

(výbuchy v dolech) 

-díky tomu, že obsahuje především metan, má v porovnání s 

ostatními fosilními palivy při spalování nejmenší podíl CO2. Je 

proto považován za ekologické palivo. Ve vozidlech se využívá ve 

stlačené (CNG) nebo zkapalněné podobě (LNG). 

-je bez zápachu, proto se odorizuje, tj. přidávají se do něj 

páchnoucí plyny (např. ethylmerkaptan) tak, aby bylo možno 

čichem zjistit koncentraci ve vzduchu větší než 1 procento. 

-zemní plyn je využíván jako zdroj energie a také jako surovina pro 

hemický a palivový průmysl 

 

Přeprava plynu – podmořskými plynovody

https://cs.wikipedia.org/wiki/Methan
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ethan
https://cs.wikipedia.org/wiki/Propan
https://cs.wikipedia.org/wiki/Butan
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A9_uhl%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stla%C4%8Den%C3%BD_zemn%C3%AD_plyn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zkapaln%C4%9Bn%C3%BD_zemn%C3%AD_plyn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Odorizace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ethylmerkaptan




 


