
Prof . RNDr. Otília Lintnerová, CSc. 
PRIF UK , Katedra ložiskovej geológie

Česko-slovenský  po-konferenčny seminár 
14.6. 2011



1. Vznik ropy – pôvod ropy
2. Hodnotenie zásob a svetové zásoby
3. Vyčerpanie zásob



Geológia – skúma históriu Zeme  

Geologické - geochemické, paleontologické, paleogeografické, 
paleoklimatologické a i. argumenty  - 70-te roky 20. storočia

Ropa sa nachádza v sedimentárnych súvrstviach z rôzneho geologického obdobia 
(najmä posledných 500 miliónov rokov) a  je  v nich možné preukázať spojitosť s 
procesom akumulácie a transformácie organickej hmoty

Koncepcia transformácie organickej hmoty na ropu (generačné - produktívne panvy),  
migrácia  a tvorba ložísk  (primárna a sekundárna migrácia),  je empiricky 
overovaná – potvrdzovaná pri úspešnom  vyhľadávaní a  ťažbe existujúcich ložísk

Ropa a ostatné fosílne palivá (uhlie, uhoľné bridlice, plyn) sú najväčšie akumulácie 
fosílneho  organického uhlíka, čo je možné priamo preukázať dostupnými 
geochemickými metódami

Ropa sa nachádza v geologických štruktúrach vo veľkom množstve, veľká časť bola 
degradovaná v dôsledku geologických procesov (zvetrávanie, tektonické procesy –
stopy ropy je možné identifikovať) a je to v súlade s globálnym geochemickým 
cyklom uhlíka 









1.Materské horniny – ropa sa tvorí z organickej hmoty v horninách : akumulácia org. hmoty sa uskutočnila len 
v určitých podmienkach/obdobiach 
„Black shales“ - sedimentoch  v kriedovom období – tzv. oceanické anoxické eventy  (Weissert a Chanell 1989), 
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Ťažíme najkvalitnejšie HC 





Ropa je zmes uhľovodíkov a podľa ich kvantitatívneho zastúpenia  sa 
odvíjajú vlastnosti ropy (hodnotené na povrchu, po vyťažení) 
napr.  hustota : klasifikácia podľa hustoty





Všeobecne  zásoby nie sú konečné - aktualizácia zásob  
- informácie geologické a vedeckých poznatkov (G- parameter/os) 
– pretože ide o strategické suroviny – ekonomické a politické vplyvy na 
hodnotenie zásob 

Celkové zásoby  surovín 
overené zásoby (bilančné a nebilančné - Reserves) 
neoverených zásob (Resources ). 
„Kumulatívna produkcia“ a overené zásoby sú počiatočné skutočné zásoby (Initial
reserves)
Overené a neoverené zásoby  - zostávajúce potenciálne zdroje (Remaining potential)

ROPA
Produkcia + overené + neoverené zásoby sa označujú ako celkové
odhadnuté zásoby (zdroje) (Estimated Ultimate Recovery - EUR)

Vyťažiteľnosť overených zásob – bilančných  je cca 30-40  % 
( E - ekonomická os – cena ropy  F- uskutočniteľnosť otvorenia/ťažby  
ložiska dĺžka ťažby, návratnosť investícií a zisk

Trend rasu alebo poklesu zásob :  
Podľa množstva/veľkosti nových – objavených ložísk ropy (HC) v určitom 
období, často za posledných 5-10 rokov 































CENA  ROPY





M. King Hubbert (1903-1989) was an American
geophysicist best known for his accurate
prediction of the peak in oil production in the
lower 48 United States. In a 1956 paper, he
published what is now known as the Hubbert
Curve, a simple mathematical model of oil supply; 
he used this to predict that the peak of crude-oil
production in the United States would occur
between 1966 and 1971. It actually occurred in 
1970

,

Figure 6. Rate of consumption curves for fossil fuels. (Source: ''Science'', February 4, 1949)

Assuming that the land areas of the United 
States will produce 16 x 109 cubic meters (100 
billion barrels), then a reasonable estimate for 
the world would be: 
Land: 160 x 109 cubic meters
Continental Shelves: 160 x 109 cubic meters

Total: 320 x 109 cubic meters 

http://www.eoearth.org/article/Hubbert,_Marion_King
http://www.eoearth.org/article/Nuclear_Energy_and_the_Fossil_Fuels_(historical)
http://www.eoearth.org/image/Hubbert,MK.gif
http://www.eoearth.org/image/Rate_of_cons_for_fossil_fuel-hubbert_historical_paper.gif









