
Czarne złoto, czyli ropa naftowa 



Energetyczne surowce – podział zasobów 
energii • Współczesna energetyka 

wykorzystuje głównie 
nieodnawialne paliwa 
naturalne, tj.: węgle 
kopalne, ropę naftową 
i gaz ziemny oraz 
pierwiastki rozszczepialne 
– uran i tor. 

 

• Ze względu na 
zmniejszanie się zasobów 
tych paliw trwają 
poszukiwania 
alternatywnych źródeł 
energii. 



Teoria organiczna pochodzenia ropy 
Teoria organiczna pochodzenia ropy 
 
• Teoria organiczna pochodzenia 

ropy mówi, że ropa naftowa 
powstała przez przeobrażenie 
szczątków roślinnych i 
zwierzęcych nagromadzonych 
wraz z drobnymi okruchami 
mineralnymi w osadach 
morskich. 



Wydobycie ropy 
• Ropę naftową wydobywano 

już w starożytności. 
Wykorzystywano ją wówczas 
bez żadnego przetwarzania, 
jako lek na choroby skórne 
i reumatyzm. 

• Służyła także do 
balsamowania zwłok. 
Niejednokrotnie używano 
ropy do celów wojennych, np. 
w walce z wrogiem 
stosowano płonące strzały 
oraz tzw. ogień grecki. 

 



Występowanie 
Głównymi rejonami wydobycia ropy naftowej 
są: 

• Europa- szelf Morza Północnego  

• Azja- Zagłębie Zachodniosyberyjskie w 
Rosji 

• Ameryka Północna - stany południowe 

• Meksyk i USA wydobywają także ropę 
naftową spod dna Zatoki Meksykańskiej 

• Ameryka Południowa - nad Jeziorem 
Maracaibo  

• Afryka - północna część (Egipt, Libia, 
Tunezja, Algieria) oraz Zatoka Gwinejska 
(Nigeria, Gabon, Kongo, Kamerun) 
 



Kopalnia ropy naftowej 

•Cała instalacja kopalni 
ropy naftowej znajduje 
się na powierzchni  



Właściwości fizyczne i chemicznie  

Właściwości ropy naftowej: 

• Ciecz oleista 

• Barwa od jasnobrunatnej do czarnej 

• Charakterystyczny zapach 

• Palna – spala się żółtym kopcącym 

płomieniem 

• Ma gęstość mniejszą od wody, więc pływa na 

jej powierzchni 

• Nie miesza się z wodą 

 



  Rafinerie  
 
• W Polsce, we wsi Siary niedaleko 

Gorlic znajduje się najstarszy na 
świecie szyb naftowy. Powstał w 
1852 roku, dzisiaj jest 
już nieczynny. 

 
• Obecnie w Polsce ropa naftowa 

jest wydobywana z 85 złóż. 
 

• Największe rafinerie oraz 
kopalnie ropy naftowej są 
rozsiane po całym kraju, znajdują 
się m.in. w Karpatach, na Niżu 
Polskim, u wybrzeży Morza 
Bałtyckiego. 
 



Destylacja  

• Destylacja to proces 
pozwalający na oddzielenie 
od siebie poszczególnych 
frakcji (składników) ropy, 
różniących się temperaturą 
wrzenia. 

• Jest to podstawowy proces 
technologiczny prowadzony 
w rafinerii . 



Frakcje ropy naftowej 
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Dlaczego ropa naftowa jest taka ważna?  

• Potrzebujemy coraz więcej 
energii. 

• Stosowane technologie, nowe 
wynalazki, działania na rzecz 
ułatwiania życia itd. 
wymagają większych 
nakładów energii.  

• Konsumpcja energii na 
świecie rośnie szybciej niż 
liczba ludności. 



Z ropy naftowej produkujemy: 
 paliwa  



Smary, olej opałowy, rozpuszczalniki  



Asfalt, materiały wybuchowe, leki 



Parafinę 



Tworzywa sztuczne, gumę 



 
Jak wydobycie ropy naftowej wpływa na 

środowisko? 
 • Katastrofy ekologiczne, 

spowodowane wyciekiem ropy 
naftowej do morza powodują 
śmierć wielu morskich organizmów 
i degradację szaty roślinnej  

• Ropa, która zalega na morzu nie 
jest w stanie samoistnie 
odparować, może powodować 
skażenie pokarmu poprzez 
kumulowanie się w organizmach 
żywych 

• Każdy duży wyciek ropy naftowej 
może doprowadzić do skażenia 
strefy brzegowej morza oraz 
zachwiać równowagę wewnętrzną 
panującą w tym ekosystemie 



 Ważna postać na koniec  

• Ignacy Łukasiewicz, 
pionier przemysłu 
naftowego w Polsce 

 

• Ponad 150 lat temu 
skonstruował lampę 
naftową i założył w Bóbrce 
pierwszą na świecie 
kopalnię zajmującą się 
wydobyciem „czarnego 
złota”. 
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