
GEOLOGIE PRO ZVÍDAVÉ 2

 

/

 

POKUSY24

POKUSY

Vytvořte vlastní ložisko ropy 
a zemního plynu
Téma: Nerostné suroviny

Jak proudí ropa a voda propustnými horninami?

štěrkvoda

olej

 Zeptejte se žáků, jak si představují přírodní 
ložiska ropy a zemního plynu. Jsou to velká 
podzemní jezera? Nebo na mořském dně? 
Či snad vyplňují dutiny a póry v horninách? 
 (Odpověď: Ano, nacházejí se v dutinách a pórech 
hornin.)



GEOLOGIE PRO ZVÍDAVÉ 2 / POKUSY 25

POKUSY

Vy
tv

oř
te

 v
la

st
ní

 lo
ži

sk
o 

ro
py

 a
 z

em
ní

ho
 p

ly
nu

vzduch, tj. plyn

olej

voda

 Ukažte žákům předem připravenou 
uzavřenou sklenici obsahující štěrk, olej, vodu 
a vzduch. Zeptejte se jich:

 Co se stane, když sklenici obrátíte dnem 
vzhůru?
 Jaký bude sled vrstev oleje, vody a vzduchu,
co bude nahoře a co dole, když se sklenice 
obrátí dnem vzhůru a obsah se nechá usadit?

 Potom obraťte láhev dnem vzhůru. Pozorujte, jak rychle plyn stoupá vzhůru. Olej se pohybuje mnohem 
pomaleji, jeho kapičky si hledají cestu mezi zrny štěrku. 

 Požádejte žáky, aby popsali, co právě vidí:
 Proč olej stoupá nad vodu?
 Proč je vzduch vždy nahoře?
 Kdyby místo vzduchu byl ve sklenici zemní plyn (který je lehčí než vzduch), co by se stalo, kdyby se sklenice 
otevřela?
 Mohly by se dnes voda, olej a plyn v horninách pod povrchem takto pohybovat?
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VÝUKOVÝ ZÁMĚR
Žáci jsou schopni:

 vysvětlit, že olej a plyn plavou na vodě, protože 
mají menší hustotu;

 uvědomit si, že tekutiny jako olej, voda a plyn 
se mohou nacházet v horninových pórech;

 vysvětlit, že pokud jsou horninové póry navzájem 
propojené, pak je hornina propustná a tekutiny 
jí mohou protékat; 

 vysvětlit, že pokud olej a zemní plyn nejsou 
pod zemí „lapeny v pastích“, plyn unikne 
do atmosféry a olej vyteče na povrch.

SOUVISLOSTI
Tento pokus může být součástí vyučovací 
hodiny o světových nerostných zdrojích. Je to 
jednoduchá cesta jak znázornit, že ropa a zemní plyn 
se normálně nevyskytují v podzemních jezerech,
ale jsou nahromaděny v horninových pórech a jiných 
dutinách.

Odpovědi na položené otázky jsou následující:
 Co se stane, když se sklenice převrátí dnem 
vzhůru? Vrstvy oleje, vody a vzduchu se budou 
pohybovat.
 Jaké bude pořadí vrstev oleje, vody a vzduchu, 
když se sklenice obrátí dnem vzhůru? Voda klesne 
ke dnu, olej se přemístí do středu a vzduch vystoupá 
nahoru.
 Proč olej vystoupá nad vodu? Hustota oleje je 
menší než hustota vody.
 Proč vzduch vždy vystoupá nahoru? Vzduch má 
menší hustotu než olej a voda.
 Kdyby vzduch byl nahrazen přírodním plynem, 
co by se stalo, kdybychom láhev otevřeli? Plyn by 
unikl do atmosféry.
 Mohly by se dnes voda, ropa a zemní plyn takto 
pohybovat v horninách pod povrchem? Voda 
bude proudit jakýmikoli póry v horninách pod 
povrchem, obvykle shora dolů; jakákoliv ropa nebo 
zemní plyn uvolněné ze zdrojových hornin v podloží 
budou stoupat, jak je předvedeno na modelu.

10–16 let, 15 minut

VĚK  A ČAS 

POMŮCKY

 uzavíratelná sklenice nebo plastová nádoba, 
nejlépe vysoká 

 čistý štěrk o velikosti zrn 8–16 mm 
v dostatečném množství, aby vyplnil sklenici

 olej, např. potravinářský olej
 voda
 barvivo ke zbarvení vody
 tmel k utěsnění víčka na sklenici

Připravte si předem tuto jednoduchou aparaturu: 
Naplňte sklenici štěrkem. Prostor mezi póry doplňte 
přibližně z jedné třetiny obarvenou vodou, z jedné 
třetiny olejem a jednu třetinu ponechte pro vzduch. 
Uzavřete sklenici tak, aby tekutiny nevytekly a žáci 
nepřišli do styku s olejem.
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Další pokusy si můžete stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:

http://www.geology.cz/svet-geologie/pokusy

Vy
tv

oř
te

 v
la

st
ní

 lo
ži

sk
o 

ro
py

 a
 z

em
ní

ho
 p

ly
nu

NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY SHRNUTÍ
Žáci si uvědomí, že horniny pod povrchem jsou stlačenější a kompaktnější než štěrk ve sklenici. Zrna hornin jsou 
obvykle spojena dohromady pojivem a přírodní pojivo samo snižuje pórozitu a tím i propustnost horniny (tj. rychlost, 
jíž tekutiny mohou procházet horninou). Žáci mohou zkusit kapat vodu na různé sedimentární horniny, aby viděli, 
které z nich jsou nejpropustnější. Takové by byly lepším kolektorem ropy a zemního plynu či hydrogeologickým 
kolektorem podzemní vody než horniny tmelené vyšším procentem přírodního pojiva.
Zeptejte se žáků, co by se podle nich mohlo stát, kdyby se sklenice a její obsah zahřívaly, aby se napodobily 
vyšší teploty ve větších hloubkách pod povrchem. Mohli by to vyzkoušet tak, že budou opatrně zahřívat sklenici 
v kbelíku horké vody a pak ji převrátí dnem vzhůru. (Olej by přetékal rychleji, protože by měl nižší viskozitu.)

 Ropa a zemní plyn vyplňují horninové póry 
a NETVOŘÍ podzemní jezera.
 Porézní a propustné horniny, ve kterých se 
vyskytují, se nazývají kolektory, také roponosné 
a plynonosné vrstvy. Izolátory jsou vrstvy 
nepropustných hornin, které uzavírají ropu a zemní 
plyn v „pastích“. Řekneme-li „ropný rezervoár“, 
rozhodně tím nemyslíme nějaké umělé nádrže.
 Tekutiny o nízké hustotě, jako ropa a zemní plyn, 
stoupají k povrchu horninovými vrstvami a vytékají 
na povrch či unikají do atmosféry. 


