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Vzácné dary země



Vzácné dary země        

 Říkáme jim paliva, jsou to :  1. zemní plyn

2. ropa

3. uhlí

 Podle toho, jaké mají skupenství, je dělíme na: 1. pevná (uhlí, 
koks)

2. kapalná ( ropa, 
benzín)

3. plynná (zemní 
plyn)

 Podle toho, jak je získáváme se dělí na : 1. přírodní (uhlí, ropa, 
zemní plyn)

2. průmyslově získaná 
(svítiplyn,    

benzín, koks, 
propan-butan)



Uhlí :

 Je to hořlavá látka (hornina)
 Je s to směs látek, které obsahují prvky   C…………….

H…………….

N……………

O……………

Dělení uhlí :
 černé
 hnědé

Využití:
 Výroba koksu, svítiplynu, dehtu



Ropa

 Pro měření objemu ropy se používá míry 1 barel = 159 litrů. 

 Přibližnou představu o složení ropy dávají následující 
hmotnostní podíly:

Složení ropy:

 Uhlík až  87 %    

 Vodík až  14 %

 Kyslík až    1 %

 Síra až    4 %

 Dusík až    1 %

Vznik ropy

 Ropa vznikla z prehistorických živočišných a rostlinných 
zbytků, podrobených rozkladu. vznikla jejich současná 
naleziště.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Barel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Litr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dus%C3%ADk


Těžba ropy

 Nyní se ropa získává pomocí vrtů. 

 Většinou je v nalezišti společně s ropou zemní plyn, 

který zajišťuje potřebný tlak, a tak může ropa 

samovolně vytékat. 

 Lze takto získat kolem 20 % ropy obsažené v 
nalezišti.

 S postupem času tlak klesá až k bodu, kdy musí 
nastoupit sekundární metody, jako je čerpání ropy 
pomocí pump. 

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


Zemní plyn
 je přírodní hořlavý plyn využívaný jako palivo. Jeho hlavní 

složkou je methan (obvykle přes 90 %) a ethan (1–6 %)

 Nachází se v podzemí buď samostatně, společně s ropou 
nebo černým uhlím.

 Díky tomu, že obsahuje především methan, má nejmenší 
podíl CO2 ( ?) na jednotku uvolněné energie. Je proto 
považován za ekologické palivo. Ve vozidlech se využívá 
ve stlačené podobě (CNG).

 Samotný zemní plyn je bez zápachu, tj. přidávají se do něj 
zapáchající plyny tak, aby čichem bylo možno pocítit 
zemní plyn ve vzduchu v koncentraci větší než 1 procento 
–z bezpečnostních důvodů. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Methan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ethan


Otázky k textu:

 Je zemní plyn přírodní nebo uměle vyrobený?

 Kde se využívá zemní plyn? 

 Můžeme ho rozpoznat po čichu nebo je bez 
zápachu?

 Je považován za ekologické palivo? 

 Používá se též jako pohonná hmota do 

automobilů?.



Svítiplyn

 je technický plyn, tvořený směsí vodíku, CO, CO2, 
vyrábí se uměle, buď z hnědého uhlí nebo ze zemního 
plynu. Hromadná výroba a distribuce svítiplynu si 
vyžádala vybudování rozsáhlé infrastruktury plynáren, 
plynojemů a potrubních sítí.

 Svítiplyn se používal pro osvětlování od počátku 19. 
století.

 První veřejné plynové osvětlení bylo zprovozněno 31. 
prosince 1813 v Londýně. Postupně se využívání 
tohoto plynu rozšířilo po celém světě. Ve 20. století byl 
však postupně vytlačován bezpečnější elektřinou a 
zemním plynem.

 Otrava svítiplynem je v podstatě otrava oxidem 
uhelnatým, který je ve svítiplynu obsažen. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Technick%C3%BD_plyn&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hn%C4%9Bd%C3%A9_uhl%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plynojem
http://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Plynov%C3%A9_osv%C4%9Btlen%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1813
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lond%C3%BDn
http://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zemn%C3%AD_plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhelnat%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhelnat%C3%BD


Otázky k textu:

 Je svítiplyn přírodní palivo nebo je vyráběn 
uměle?

 Proč se mu říká svítiplyn , k čemu původně 
sloužil?

 V čem je svítiplyn nebezpečný, když obsahuje 
oxid uhelnatý CO2?

 Kterým plyn se využívá v domácnosti u 
plynového sporáku?

a) zemní plyn

b) svítiplyn



Škodlivé účinky spalování uhlí  

 Při spalování uhlí VZNIKÁ  oxid uhličitý spolu s 
oxidem siřičitým !!!. 

 Jestliže se oxid siřičitý dostane do atmosféry, 
reaguje s vodní párou a vrací se na zem ve formě 
kyselých dešťů.

 Odpad plynů z uhelných elektráren představuje 
největší zdroj oxidu uhličitého a tím přispívá ke 
globálnímu oteplování.

 Moderní elektrárny využívají mnoho technik pro 
omezení škodlivosti odpadních látek a zvýšení 
účinnosti.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atmosf%C3%A9ra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysel%C3%A9_de%C5%A1t%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C3%AD_oteplov%C3%A1n%C3%AD


Konec
 Děkuji za pozornost!
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