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Abstrakt
Bakalářská práce pojednává o těžbě roponosných písků v kanadské provincii Alberta a jejím dopadu
na životní prostředí. Kanadská ložiska roponosných písků představují 3. největší zásobu ropy na světě.
Tyto zásoby byly odhadnuty na 168, 7 miliard barelů ropy. V úvodní části práce je stručně
charakterizován vznik ropy, včetně ložisek roponosných písků. Hlavní část bakalářské práce se však
zabývá 4 hlavními ložisky v provincii Alberta, která se navzájem liší nejenom fyzikálně – chemickými
vlastnostmi obsažené ropy (např. specifickou hustotou), ale i vlastnostmi úložných poměrů, které
vedou k odlišným způsobům těžby, z nichž jsou představeny hlavní metody. Mezi tyto metody patří
povrchová těžba, která je zároveň nejviditelnějším důkazem dopadu těžby na krajinu, a proto jsou
hlavní problémy životního prostředí představeny jejím prostřednictvím.

Abstract
This thesis provides an overview about the tar sands exploitation in the province of Alberta, Canada
and environmental impacts related to their exploitation. Canadian´s tar sands deposits represent the 3 rd
largest crude oil reserve in the world. The economically recoverable reserves were estimated to 168, 7
billion barrels. The introductory part of the thesis explains process of oil formation, including a theory
about the tar sands deposits formation. The main part of the thesis describes four most significant tar
sands deposits in the Alberta province which differ in physical-chemical properties of extracted crude
oil (eg. specific gravity) but also in geology of their deposits. Differences in geological setting require
individual approach to extraction of particular deposits. The most common exploitation methods are
described. Among them, the surface mining results are the most apparent exploitation impact on a
landscape and therefore the major environmental problems are presented through it.
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1 Úvod
Problematika fosilních paliv stojí již řadu let v čele otázek o životním prostředí i budoucím vývoji
energetiky. Časté fluktuace cen fosilních paliv, předně kapalných, vyvolávají politické diskuze a
vedou k napětí mezi těmi, kteří disponují těmito zdroji a jejich odběrateli. Ve světě jsou pro své ropné
zásoby známy státy jako Saudská Arábie, Irák nebo Rusko. Profit všech těchto zemí přichází z těžby
tzv. konvenční ropy. Již méně známé jsou státy, jejichž zásoba ropy spočívá v jiné než tekuté podobě.
Přitom bylo odhadnuto, že zásoby ropy v těchto ložiscích dosahují větších objemů než zásoby
konvenční ropy. Z důvodu závislosti světa na produktech vyrobených z ropy a tím se snižujících zásob
ložisek klasických rop se otvírá cesta pro rozvoj průmyslu založeného právě na těžbě nekonvenčních
zdrojů ropy.
Cílem práce je představit nekonvenční zdroj ropy, který představuje těžba roponosných písků
v kanadské provincii Alberta, která disponuje největšími zásobami tohoto druhu ropy. V rámci textu
budou představeny různé metody těžby, základní zpracování roponosných písků a témata spojená s
životním prostředím.

2 Ropa jako přední energetická surovina
Naše společnost je vysoce závislá na fosilních palivech. Fosilní paliva, jako je ropa, uhlí a zemní plyn
pokrývají více než čtyři pětiny světové spotřeby energie (Luhr et al., 2004). Naše závislost na tomto
druhu energie zůstává a je pravděpodobné, že ještě desítky let budou fosilní paliva představovat
důležitý primární zdroj energie, i přes usilovnou snahu získávat „čistší energii“ z obnovitelných
zdrojů. Ropa je většinou lidí vnímána jako surovina, z níž se vyrábí benzín. Má ale mnohem širší
využití než jen jako pohonná hmota. Je například nedílnou součástí při výrobě umělých vláken, gumy
nebo polymerů (plasty). Vyrábí se z ní hnojiva, topné oleje, uhlovodíková rozpouštědla a další
chemikálie. V neposlední řadě může být ropa zdrojem síry a dalších prvků.
První ropný vrt na světě byl otevřen v roce 1859 v Pensylvánii. Tehdejší těžba probíhala v malých
hloubkách prvních desítek metrů. Dnes jsou takto mělká ložiska vzácná. Současné vrty dosahují
hloubek stovek až tisíců metrů. Jeden z nejhlubších ropných vrtů dosahuje hloubky přes 9 800 m
(Luhr et al., 2004). Ne vždy je těžba snadná a uskutečnitelná běžným těžebním způsobem. Vysoká
spotřeba a neutichající poptávka nás donutily využívat i ne tak běžné ropné reservoáry, jakými jsou
ropné pasti konvenční ropy. Taková nekonvenční ložiska mohou představovat ropné břidlice nebo
roponosné písky.
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3 Kanada
Kanada je svými 9,98 miliony km2 druhou největší zemí světa. S velkou rozlohou kontrastuje vcelku
malý počet obyvatel, který v roce 2011 představoval pouze 34,4 milionu. Obyvatelstvo je velmi
nerovnoměrně rozloženo. Dvě třetiny obyvatel žijí ve východních provinciích Ontario a Quebec.
V návaznosti na to, jsou západní provincie velmi řídce osídleny (3,7 ob/km2). Výjimku netvoří ani
provincie Alberta, na jejíchž 661 000 km2 žije pouze 3,7 mil. obyvatel (údaj k roku 2012) (Statistics
Canada).

4 Geologie provincie Alberty
Nejstarší geologickou jednotkou Kanady je kanadský štít, tvořený horninami prekambrického stáří. Od
proterozoika až do současnosti docházelo k procesům, které vedly k uložení místy až 5 tis. metrů
mocného souboru sedimentů, které zarovnaly nerovnosti platformy a vytvořily rozsáhlé rovinné
oblasti. Součástí těchto rovin je i západo-kanadská sedimentární pánev (dále WCSB), která tvoří
převážnou část Alberty. WCSB představuje sedimentární klín fanerozoických hornin spočívající na
prekambrickém krystalickém podloží, tvořeném hlavně granitoidy a krystalickými břidlicemi. WCSB
je široká monoklinála rozprostírající se od Skalistých hor až na východ ke kanadskému štítu (AGS 5).
Hlavní sedimentární vývoj probíhal od začátku paleozoika, kdy docházelo k masivnímu ukládání a
rozkladu zbytků mořských organismů, což vedlo k formování rozsáhlých a mocných vrstev vápenců
(RAMP 1). V dalších obdobích se štít vyvinul v rozsáhlou parovinu s občasnými elevacemi. Vlivem
nepříliš členitého terénu a malé nadmořské výšky byl štít v dobách paleozoika a mesozoika několikrát
postižen transgresí moře přicházející od severu a jihu, která po sobě zanechala vrstvy mořských
sedimentů. Na základě sedimentárních prostředí lze WCSB rozdělit do dvou samostatných částí. V
prvním, představovaném sedimentací v době paleozoika až jury, dominují karbonátové horniny
ukládané mořem. Druhou část představují sedimenty uložené od svrchní jury do paleocénu, tvořené
převážně klastickými horninami, ukládanými v důsledku orogenního vývoje Kordiller (AGS 3).
Výše uvedená sedimentační prostředí jsou odvozena od geologické historie WCSB, kterou lze rozdělit
do dvou etap. První, způsobená riftovou aktivitou severoamerického kratonu započala v době
pozdního proterozoika a dala vzniknout miogeosynklinále. Následovalo teplotní stlačení okrajových
částí kratonu a transgrese moře. Sedimentace pak probíhala od středního kambria do střední jury.
Během této doby byla prapůvodní sedimentace klastického materiálu z kanadského štítu nahrazena
zmíněnou sedimentací karbonátových a evaporitových ložisek ukládaných v epikontinentálním moři.
Lokální diskordance jsou známy z konce kambria, svrchního ordoviku a spodního až středního
devonu, kdy v geosynklinálních zónách proběhla antlerská orogeneze. Koncem karbonu proběhla
orogeneze melvillská, která též přispěla k deformacím staršího paleozoického podloží (Mísař, 1987).
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Druhá etapa se odvíjí od kolize alochtonních teránů se západním okrajem kratonu, která je spojena se
sedimentací v předpolí nově vznikajícího horského pásma Kordiller. Formování Kordiller trvalo od
střední jury až do paleocénu. Eroze vznikajících Kordiller byla zdrojem sedimentů přinášených do
pánve, které se diskordantně ukládaly na erodovaných mořských sedimentech pasivního okraje.
Konečnou geologickou podobu dalo Albertě čtvrtohorní zalednění, které překrylo větší část starších
vrstev. Pleistocenní uloženiny tvoří primárně nekonsolidovaný písek a štěrk (Bachu et al., 1993).

4.1 Mannvillská skupina
Mannvillská skupina, reprezentovaná souvrstvími mcmurray, clearwater a grand rapids, představuje
hlavní výskyt roponosných písků (obr. 1). Přední faktory ovlivňujícími vývoj skupiny byla fluktuace
mořské hladiny, zásobení sedimentárním materiálem a paleotopografie před-křídových uloženin
(Bachu et al., 1993). Mocnost mannvillské skupiny se běžně pohybuje kolem 150 – 180 m a narůstá
směrem k západu, k úpatí Skalistých hor. Vrstvy spodní části skupiny jsou tvořeny hlavně
kontinentálními pískovci, které se směrem k severu přecházejí do jílovitých břidlic mořského původu.
Svrchní část mannvillské skupiny tvoří pískovce a jílovité břidlice mořského i terestrického původu
(Rühl, 1982).
Nejspodnější a bitumenem nejbohatší souvrství nazvané mcmurray je dominantně tvořeno
křemennými písky a štěrkopísky, jež jsou ve spodní části fluviálního původu a střední a svrchní partie
tvoří uloženiny starověké delty (AGS 2). Má relativně uniformní jihozápadní úklon. Výjimku tvoří
jihovýchodní a středo-východní region, kde došlo ke kolapsu vrstev vlivem rozpouštění devonského
prairie evaporitového souvrství. Níže uložené vrstvy jsou nekonsolidované nebo zpevněné bitumenem
a nejsou tak břidličnaté jako střední a svrchní části, které jsou uloženy s jíly a nenasycenými jílovci.
Spodní vrstvy mají vyšší obsah ropy (Rühl, 1982; Bachu et al., 1993). Na fluviální sedimenty
souvrství mcmurray nasedají sedimenty souvrství clearwater a grand rapids, která představují
geneticky propojené sledy vymezené diachronní hranicí, oddělující souvrství grand rapids, tvořené
dominantně písky, od souvrství clearwater, tvořené předně břidlicemi. V bazální části souvrství
clearwater se nachází vrstva wabiskaw, která se sestává z písků přecházejících v prachové břidlice a
která představuje hlavní transgresi v tomto souvrství (Bachu et al., 1993). Sedimenty wabiskawské
vrstvy byly ukládány jako mělkomořské sedimenty kontinentálního šelfu. V době mořské sedimentace
došlo i k uložení souvrství bluesky, gething a grand rapids, tvořené subangulárními křemennými zrny
a dobře zaoblenými zrny silicitů. Pískovce souvrství bluesky a gething často obsahují glaukonit a mají
vápnitou matrix (Rühl, 1982). Další oscilací mořské hladiny docházelo v období pozdní křídy
k usazování jemných jílů, které posloužily jako izolátor a daly tak vzniknout ložiskům ropy
v pískových sedimentech, ležících pod nimi (RAMP 1).
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Obrázek 1. Schematické znázornění geologického podloží spodní křídy v severní Albertě
Zdroj: Unconventional Petroleum Geology (2013); upraveno

5 Ropa
Ačkoli lidstvo využívá přírodní uhlovodíky již tisíce let, systematické studium ložisek je záležitostí
posledního století. Od vynálezu spalovacího motoru se z ropy a dalších přírodních uhlovodíků stala
jedna z nejžádanějších surovin (Petroleum. cz 1). Podle údajů společnosti BP pokrývala fosilní paliva
v roce 2011 87 % světové spotřeby energie. Z tohoto množství pak ropa dodávala celých 33 % (BP 3).
I přes velký rozvoj dalších zdrojů energie si ropa jistě ještě řadu let udrží své dominantní postavení.
V současné době je jejím největším konkurentem uhlí, jehož produkce roste rychleji než produkce
ostatních fosilních paliv zejména díky Číně. Současný stav celkových ropných zásob je odhadován
minimálně na dalších 70 let. Při tom Kanada disponuje 3. největšími zásobami ropy na světě (170,2
mld. barelů), hned po Saudské Arábii (267,02 mld. barelů) a Venezuele (211,17 mld. barelů).
Důležitost ropy dokládá i vzestupný trend její spotřeby. Trvale nejvyšší spotřebu mají Spojené státy,
ačkoli jejich spotřeba od roku 2007 pomalu klesá. V roce 2011 dosahovala spotřeba USA 18,9 mil.
barelů/den. Spotřeba Číny naopak vzrostla z 1,7 mil. barelů/den v roce 1980 na 9,8 mil. barelů/den
v roce 2011 (EIA 2, 4). Vývoj světové spotřeby ropy znázorňuje obrázek 2.
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Obrázek 2. Vývoj spotřeby ropy ve vybraných státech světa v letech 1990 – 2011
Zdroj: International Energy Statistics (2012); upraveno
Ropný vrchol konvenčních rop se předpokládá v roce 2037. Nicméně s novými technologiemi se doba
vrcholu produkce stále prodlužuje (EIA 1). Navíc vysoká poptávka ovlivňuje cenu ropy, což se odráží
v nových investicích do ropného průmyslu. Poptávka nutí těžaře hledat stále nová ložiska nebo těžit
ložiska méně bohatá nebo obtížněji těžitelná a hledat způsoby jak prodloužit a optimalizovat jejich
těžbu.

5.1 Vznik ropy
O vzniku ropy se řadu let spekulovalo. V průběhu 19. století byly vysloveny i hypotézy o
anorganickém původu ropy. Ale pro řadu slabin se žádná neprosadila a v současnosti je všeobecně
uznávaný organický původ ropy.
Petrologicky se ropa řadí do skupiny kaustobiolitů, tedy hořlavých organogenních sedimentů. Do
stejné skupiny se řadí i uhlí nebo zemní plyn. Ale na rozdíl od uhlí tvořeného přeměněnou biomasou
cévnatých rostlin se podle současných poznatků na vzniku ropy podílely organismy jako plankton,
řasy a bakterie (Petroleum. cz 2). Výchozí látkou pro vznik kaustobiolitů je nekromasa. Jde o
odumřelou organickou hmotu, kterou můžeme rozdělit do 3 skupin podle toho, zda a v čem se
rozpouští. Kategoriemi jsou bitumen, kerogen (spolu s karboidy) a huminové látky, které ovšem
nejsou součástí ropy. Zbylé dvě látky součástí ropy jsou. Bitumen je organická substance, rozpustná
v organických rozpouštědlech (např. chloroform, toluen). Tvoří jej zejména přírodní uhlovodíky.
Kerogen je nerozpustný podíl organické příměsi v sedimentu a některé jeho formy mohly vzniknout
rozkladem bitumenu nebo huminových látek, případně mají smíšený původ (Dopita et al., 1985).
Fosilní paliva jako nerostná surovina mají společné znaky, kterými se liší od ostatních nerostných
6

surovin. Mezi tyto znaky patří jejich složení. Jakožto deriváty nekromasy jsou budovány dominantně
čtyřmi prvky – C, H, O, N, v některých případech je i zvýšený podíl síry. Dále je to místo jejich
vzniku, kterým jsou mělké partie kůry v rozmezí diageneze. V neposlední řadě i existence ve více
fázích, a to jak v pevné, tak i v plynné, kapalné a v podobě plynokondenzátu (Dopita et al., 1985).
Vznik přírodních uhlovodíků, tzv. ropotvorba, je dlouhotrvající proces biogeochemických reakcí
rozdělených do dvou základních fází. Za prvé jde o biochemickou fázi, která je charakteristická
aktivitou rozkladných organismů a relativně nízkými hloubkami. Druhá fáze je geochemická, v níž
jsou dominantními faktory teplota, tlak a čas (Dopita et al., 1985).
Výchozí látkou fosilních paliv je biomasa, z níž se po odumření stává nekromasa. Naakumulovaná
nekromasa následně podléhá procesu ropotvorby, který spočívá v rozkladu molekul biopolymerů na
jednodušší molekuly – monomery. Z monomerů se následně stávají nové, makromolekulární látky,
obohacené uhlíkem a vodíkem (Dopita et al., 1985).
Prvním krokem je hnití nekromasy. To se uskutečňuje zejména v subakvatickém prostředí
prostřednictvím anaerobních bakterií. Přístup vzdušného kyslíku je omezen nebo zcela uzavřen. Při
hnití dochází k rozkladu lipidů a proteinů a vzniku plynů jako je CH4, NH3 nebo H2O, které následně
unikají. Běžná je i tvorba FeS2, což je jedním z důvodů obsahu síry v ropě. Výsledným produktem je
sapropel (hnilokal) a malé množství uhlovodíků (Dopita et al., 1985).
Geochemická fáze navazuje na aktivitu rozkladných organismů. Probíhá v redukčním prostředí, v
hloubce prvních metrů a končí s vrcholnou epigenezí. V této fázi probíhá proces bitumenace, při němž
z organických příměsí vznikají plynné, kapalné i tuhé přírodní uhlovodíky. Přírodní uhlovodíky se v
plynné fázi vyskytují jako uhlovodíkový zemní plyn, v kapalné fázi jako ropa a v podobě tuhých
uhlovodíků jako asfalty, ozokerit (zemní vosk) aj. Jak bylo zmíněno, důležitou roli při geochemické
fázi hraje teplota, která ovlivňuje rozpustnost plynné a kapalné fáze a její vzrůst snadno destruuje
proměny v organické hmotě, a tlak, který ovlivňuje objem plynné fáze. V neposlední řadě se na
procesu bitumenace podílí i jílové minerály, které zde mají katalytický účinek (Dopita et al., 1985).
Bitumenační proces představuje termický rozklad organické směsi na jednodušší monomery za úniku
metanu a vzniku složitějších geopolymerů uhlovodíkové povahy. Tyto geopolymery se následně
v zóně katageneze krakují (štěpí) na jednodušší uhlovodíkové řetězce. Krakováním vzniká množství
metanu a jednoduchých kapalných uhlovodíků, které se soustředí v pórech ropomatečné horniny jako
protoropa, z níž posléze vzniká ropa. Protože přírodní krakování a vznik ropy jsou závislé na vhodné
teplotě, lze proces bitumenace rozčlenit do tzv. produkčních zón uhlovodíků (směrem do hloubky jde
o: zónu metanu, ropné okno, zónu plynokondenzátu a zónu katagenního metanu) (Dopita et al., 1985).
Nově vzniklé tekuté fáze ropy mají možnost pohybu v rámci hornin. Při pronikání ropy a plynů do jiné
vrstvy hovoříme o primární migraci, ke které dochází, mají-li horniny v nadloží nebo podloží větší
porózitu a jsou tím pádem pro ropu propustné. Tyto vrstvy se nazývají kolektory. Hnací silou pro
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migraci ropy je geostatický tlak, který roste v průměru o 2,3 MPa na 100 m hloubky. Usnadnění
migrace do kolektoru způsobuje i pórová voda v kolektorové hornině. Dalším faktorem je samotné
rozpínání ropy, zejména plynné fáze. Tento přetlak v pórech matečné horniny způsobuje otvírání
mikropuklin, které uvolňují cestu pro migraci ropy a plynů. K rozevírání dochází tak dlouho, než
dojde k vyrovnání tlaků v matečné hornině a kolektoru. Nemá-li ropa a plyny vhodné prostředí
k migraci zůstávají uvězněny v matečné hornině, kde dochází k jejich dalšímu krakování. Sekundární
migrace probíhá v rámci kolektoru. Dostane-li se ropa tímto způsobem až na povrch podléhá oxidaci.
V podzemí migruje ropa tak dlouho, dokud nenarazí na nepropustnou vrstvu. V takovém případě může
dojít k vytvoření ložiska (Petroleum. cz 4).
Při migraci je ropa dlouhodobě v interakci s okolními horninami. Dochází tak k dalšímu vývoji
složení, tzv. maturaci (zrání). Některé látky se zachytávají do pórů hornin a v migraci dále
nepokračují. Ropa se tak zbaví například části pryskyřic nebo asfaltenů, čímž se částečně zlepší její
kvalita. Zachytí-li se ropa v ložisku blízko povrchu je ovlivňována povrchovými vlivy. Ropa
v takových ložiscích bývá pozměněna oxidací a biodegradací. Oxidací nevznikají v ropě nové
kyslíkaté skupiny, ale dochází k odtrhávání atomů vodíku z cykloalkanů (dehydrogenaci) a vzniku
aromatických a polyaromatických struktur. Výsledkem působení sil se ropa po čase pozmění na těžkou
aromaticko-asfaltickou ropu (Petroleum. cz 4). Jiným důvodem vzniku těžkých rop může být vynesení
vrstev ve stádiu kerogenu nebo bitumenu až k povrchu. Výsledkem biodegradace či vynesení vrstev
vznikla často i rozsáhlá ložiska např. kerogenních břidlic, nebo bitumenních písků (známé jako Tar
sands nebo Oil sands) (Petroleum. cz 2). Největší známá bitumenová ložiska jsou v Kanadě a
Venezuele, menší v Nigérii, Kazachstánu nebo Rusku (Blažek et Rábl, 2006).

5.2 Fyzikální a chemické vlastnosti ropy
Ropa je kapalná forma fosilní hořlaviny, tvořená směsí plynných, těkavých a rozpuštěných uhlovodíků
a dalších příměsí (voda, písek atd.). Běžná ropa je lehčí než voda, tzn. že její hustota je nižší než 1
g.cm-3, existují ale i ropy, jejichž hustota je vyšší. V takovém případě hovoříme o těžkých a velmi
těžkých ropách (tab. 1) (Petroleum. cz 1).
Lehká ropa je také nazývána konvenční. Tato ropa je tekutá a těží se „konvenčně“, čili hlubinnými
vrty. Velmi těžká ropa je naopak velmi viskózní. Její těžba vyžaduje velké množství energie a
speciální postupy těžby. Nejžádanějším druhem ropy je tzv. ropa sladká. Jedná se o ropu, jejíž obsah
síry je pod 0,5 hm. %. Opakem sladkých rop jsou ropy kyselé. Ty mají obsah síry nad 1,5 hm. %
(Petroleum. cz 1, 3).
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Tabulka 1. Klasifikace ropy podle hustoty
Klasifikace ropy podle
Hustota (g.cm-3)
hustoty

*API

**Viskozita

< 0,87

> 35°

Lehké

0,87 – 0,91

25 – 35°

Těžké

0,93 – 1,00

10 – 20°

> 100 cP

>1

< 10°

< 10 000 cP

Velmi lehké

Velmi těžké

Zdroj: USGS (2007); Blažek et Rábl (2006)
Jednotky dynamické viskozity
*API (American Petroleum Institute), je jednotka, která určuje hmotnost 1 ml ropy při teplotě 15,56 C
(1°API = (141,5 / hustota ropy v g.cm-³) - 131,5)
**1 cP = 1 mPa. s (cP = centipoise; Pa.s = N . m-2 . s)

Průměrné složení ropy se pohybuje v rozmezí 84 - 87 hm. % uhlíku, 11 - 14 hm. % vodíku, až 4 hm.
% síry, až 1 hm. % dusíku a/nebo kyslíku. Ostatní prvky jsou zastoupeny v menším množství
(Petroleum. cz 1, 3). Barva, vůně i viskozita jsou velmi variabilní. Poslední jmenovaná dosahuje
hodnot od 0,6 – 1,1 g.cm-3 (Dopita et al., 1985). Nejcennější jsou ropy lehké, ze kterých se dá snadno
získat množství benzinu s minimem odpadu. Naopak při destilaci těžkých rop vzniká asfalt a další
vedlejší produkty a množství benzinu a nafty je podstatně menší. Chemicky se ropa skládá z více jak
105 organických sloučenin, které dělíme na uhlovodíkové a neuhlovodíkové. Neuhlovodíkové sloučeni
se podrobněji dělí na:


sloučeniny síry (elementární síra a další) – v ropě vysoce nežádoucí,



sloučeniny kyslíku (naftenové kyseliny, fenoly, asfalteny),



sloučeniny dusíku (ropné pryskyřice),



sloučeniny kovů a solí (K, Na, Mg, V, Ni, Fe a další).

Technologicky se ropy klasifikují buď podle hustoty (viz tab. 1) nebo podle složení (tab. 2). Složení se
udává jako podíl uhlíku vázaný v molekule alkanů (CP), naftenů (CN) a arenů (CA). Podle převahy
jednoho z parametrů se ropy dělí na alkanické (parafinické), naftenické, aromatické (Dopita et al.,
1985) a ropy asfaltické, které mají vysoký obsah asfaltenů (ČGS).
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Tabulka 2. Klasifikace ropy podle chemického složení
Klasifikace ropy podle
chemického složení
Alkanické (parafinické)

tvořeny necyklickými
uhlovodíky (alkany)

Naftenické

tvořeny cyklickými
uhlovodíky cykloalkanové
nebo cykloparafinové
skupiny

Aromatické

tvořeny aromatickými
uhlovodíky

Asfaltické

obsahují větší množství
asfaltických látek (asfalteny,
pryskyřice)

Zdroj: Koutek (1952); Petroleum. cz 6; MNG. cz

5.3 Ropa vs. nafta
Česká terminologie je poněkud nejednotná, co se týká rozlišování ropy a nafty. Termín nafta je starší
označení, které se dnes již používá pouze jako část názvů kapalných paliv pro vznětové (dieselové)
motory (např. motorová nafta apod.). Český název ropa není příliš starý a je převzat z polštiny. Ani
anglická terminologie není jednotná („crude oil“, „oil“ či „petroleum“). Ve všech těchto případech se
ovšem míní hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků, z níž se vyrábí další produkty (např. motorový
benzin, nafta, nebo petrolej) (Petroleum. cz 1, 7, 8).

5.4 Velmi těžká ropa vs. bitumen
Bitumen (dříve označován jako živice) je definován jako organická látka rozpustná v organických
rozpouštědlech a představují jej zejména přírodní uhlovodíky. Bitumen je jednou z výchozích látek
pro vznik ropy. V průměru obsahuje 83,2 % uhlíku, 10,4 % vodíku, 0,94 % kyslíku, 0,36 % dusíku a
4,8 % síry (Hong et al., 2012). V průmyslu roponosných písků je rozdíl mezi bitumenem a těžkými
ropami stanovována na základě jejich viskozity. Tuto hranici je obtížné určit, obvykle se stanovuje
následovně (tab. 3).
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Tabulka 3. Rozlišení těžkých a velmi těžkých rop a bitumenu na základě hustoty a viskozity
Hustota (při 15°C)
API
Viskozita
Těžké ropy

0,93 – 1,00 g.cm-3

10 – 23°

0,01 – 0,1 Pa. s

Velmi těžké ropy

> 1,00 g.cm-3

< 10°

< 10 Pa. s

Bitumeny

> 1,00 g.cm-3

< 10°

> 10 Pa. s

Zdroj: Blažek et Rábl (2006); USGS 1, upraveno
Obtížnost v klasifikaci je způsobena různými teplotami, za nichž je měřena viskozita ropy. Hlouběji
uložená ložiska, obsahují méně viskózní ropy. Z toho důvodu je obtížné stanovit, zda jde o velmi těžké
ropy nebo bitumen. Proto jsou velmi těžké ropy často označovány též jako bitumen (Blažek et Rábl,
2006).

6 Roponosné písky
Roponosné (též bitumenové, bitumenózní či dehtové) písky obsahují 75 – 80 % anorganických látek
(písek, jíl, hlína), 3 – 5 % vody a 10 – 18 % bitumenu. Bitumen je chápán jako těžký zbytek ropy,
která ztratila své lehké frakce vlivem migrace, biodegradací, vymýváním vodou, oxidací, odpařováním
apod. Specifická hustota se odvíjí od chemického složení ropy. Naproti tomu viskozita je více
ovlivněna fyzikálními podmínkami rezervoáru – tlakem a teplotou (Rühl, 1982).
Roponosné písky byly nalezeny přibližně v 70 zemích světa (Kanada, Venezuela, Trinidad a Tobago,
sev. Rusko,...) (AGS 1). Kanada má 3. největší zásoby ropy na světě a 98 % těchto zásob je uloženo
v roponosných píscích (CAAP). Přehled zemí s největší zásobou ropy v roponosných píscích je
uveden v tabulce 4. Zásoba kanadské ropy byla spočtena na 170,2 miliard barelů ropy. Z tohoto
množství leží 168,7 miliard barelů právě v provincii Alberta (Alberta. ca 3).
Tabulka 4. Přehled zemí s největší zásobou bitumenu v roponosných píscích
Země
Zásoba (Gt)
Počet známých ložisek
Venezuela
324
1
Kanada
261
227
Nigérie
67
1
Kazachstán
40
52
Rusko
32
39
USA
6,7
201
Irák
3,7
X
ostatní
6,2
X
Zdroj: USGS (2007); Blažek et Rábl (2006)
Terminologie je poněkud nejednotná. V anglické literatuře se dnes nejčastěji setkáváme s označením
„oil sands“, které nahradilo starší „tar sands“ a „bituminous sands“. Všechna tato pojmenování jsou
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užívána jako synonymum pro písky s obsahem velmi těžké ropy nebo bitumenu (Rühl, 1982).

7 Albertské roponosné písky
O původu roponosných písků v kanadské provincii Alberta existuje řada teorií. Nejpravděpodobnější
se jeví teorie vzniku ropy z organické hmoty obsažené, respektive uložené zároveň s křídovými
sedimenty. Zanořováním sedimentů docházelo k termální maturaci. Migrací se pak ropa dostala do
současných kolektorů tvořených slabě zpevněnými písky, kde vlivem subaerické oxidace a
biodegradace získala svůj současný charakter. Migrační cesty byly v některých případech i desítky
kilometrů dlouhé (Czarnecki et. al., 2005). Hlavní akumulace roponosných písků v Albertě ukazuje
obrázek 3.

Obrázek 3. Rozložení bitumenu a těžké ropy v provinci Alberta
Zdroj: Alberta Government, upraveno
Pro vznik roponosných písků byly nejdůležitější procesy probíhající v době svrchní jury až střední
křídy, kdy došlo k uložení nejbohatších vrstev roponosných sedimentů v důsledku poklesu oblasti
vlivem formování pohoří Kordiller (RAMP 1). Hlavním polohy roponosných písků se nachází ve
vrstvách spodní křídy v tzv. mannvillské skupině, která se jeví jako široká monoklinála uklánějící se
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k západu, spočívající diskordantně na zerodovaném paleozoickém povrchu. Mannvillská skupina
zahrnuje souvrství mcmurray, clearwater a grand rapids (Rühl, 1982). Distribuce ropy je řízena
petrografickými vlastnostmi horninového reservoáru. Porózitu reservoáru ovlivňovaly třídící procesy
v době sedimentace. Většina křídových roponosných písků je nezpevněných, pouze lokálně se
vyskytují písky zpevněné cementací (AGS 2). Křídové sedimenty nasedají na vrstvy devonských,
spodnokarbonských a permských karbonátů, v nichž se nachází velké akumulace těžké ropy.
Křídové sedimenty tvoří především křemenný písek doplněn chalcedonem, jíly, živci, dolomitem,
kalcitem nebo slídou. Tyto minerály tvoří dohromady přes 95 % složek písku. Jako komplementární
minerály se vyskytují nejčastěji oxidy a uhličitany jako například hematit, rutil nebo siderit. Písek
bývá doplněn i těžkými minerály jako jsou granáty, kyanit, turmalín, staurolit nebo zirkon. Složení
minerálů se odvíjí od mateřské horniny, z které písek vznikl. Úložná hloubka roponosných písků je
velmi proměnlivá. Od jejich výskytu přímo na zemském povrchu se mění do hloubek prvních stovek
metrů. Výskyt ropy není vázán pouze na písky. Vlivem vrásnění a jiných tektonických pohybů došlo
místy k narušení a rozlámání horninového podloží tvořeného vápenci a dolomity. Došlo k vytvoření
dutin různých velikostí, v nichž se akumulovala ropa (Rühl, 1982).
Jiná teorie vzniku předpokládá migraci ropy z devonských sedimentů, hlavně vápenců, do křídových
rezervoárů podél zlomů a puklin vzniklých v důsledku subsidence pánve. Přesto stopy síry, kovů a
dalších komponent podporují spíše teorii vzniku v křídových sedimentech, pouze s minoritním
přispěním vzniku v před-křídových uloženinách (Rühl, 1982).

7.1 Vlastnosti roponosných písků v oblasti Alberty
Roponosné písky albertské oblasti jsou ukázkou variability ropy jak do složení, tak do viskozity.
Největší viskozitu z albertských rop má ložisko Athabasca, jehož viskozita se pohybuje od 300 tis. do
1 mil. cP. Viskozita je závislá na teplotě. Měření provedená na ložiscích v provincii ukázala například,
že v hloubce 600 m má ropa při 35°C viskozitu 103 – 105 cP. Zvýší-li se teplota na 180 – 200°C klesne
viskozita přibližně na 10 – 30 cP, čímž se stane ekonomicky těžitelná (Rühl, 1982). Vztah teploty a
viskozity znázorňuje obrázek 4.
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Obrázek 4. Vztah teploty a viskozity ve vybraných
ložiscích v provincii Alberty
Zdroj: USGS (2007), upraveno
Ropa obsažená v píscích albertských ropných nalezišť se běžně klasifikuje jako aromaticko-naftenická
nebo aromaticko-asfaltická. Průměrná hustota surové ropy je v nejvydatnějším nalezišti Athabasca, ve
střední Albertě, 1,007 g.cm-3 s obsahem síry 4,8 hm. %. Se vzrůstající specifickou hustotou vzrůstá
obsah asfaltenů, zatímco obsah pryskyřic a ropy klesá (tab. 5). V albertských ložiscích je dosti vysoký
obsah síry, v průměru 5,1 hm. %, tím se ropa stává méně kvalitní. Kromě síry se v albertské ropě
vyskytují i další minerály a kovy, jejichž výskyt se odvíjí od specifických podmínek prostředí a stupně
vývoje ropy. Jsou jimi například vanad, nikl, železo, hořčík nebo měď (Rühl, 1982).
Tabulka 5. Charakteristika těžkých a velmi těžkých rop vybraných ložisek roponosných písků
Specifická
Síra
Asfalteny
Pryskyřice
Ropa

Alberta

Svět

hustota (g.cm-3)

(hm. %)

(%)

(%)

(%)

Lloydminster

0,966

4,3

12,9

38,4

48,7

Cold Lake

0,999

4,4

15,7

28,7

55,6

Athabasca

1,030

4,9

16,9

34,1

49,0

Trinidad

1,070

6,2

33,3

29,4

31,9

1,080

6,9

45,2

18,8

24,5

Selenizza

(Albánie)
Zdroj: Rühl (1982)

Albertské roponosné písky jsou obaleny tenkým filmem vody, na který navazuje bitumen (obr. 5).
Toto uspořádání usnadňuje separaci bitumenu od písku. Porózita nesaturovaných písků se pohybuje
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mezi 30 – 35 %. V případě saturovaných písků jsou póry z 85 % zaplněny velmi těžkou ropou (či
bitumenem) a z 15 % vodou (Higley el al., 2009).

Obrázek 5. Zrno písku potažené tenkým filmem vody a
obalené bitumenem
Zdroj: Advances in Colloid and Interface Science (2005), upraveno

8 Geologie ložisek roponosných písků v provincii Alberta
Na základě geografie a geologie byly v Albertě vyčleněny čtyři hlavní oblasti s výskytem roponosných
písků. Jde o ložiska Athabasca, Cold Lake, Peace River a Wabsca. Ložisko Wabasca dnes již nebývá
uváděno samostatně, ale častěji je přidruženo k ložisku Athabasca. Roponosné písky manvillské
skupiny se jeví jako velké písečné těleso čočkovitého tvaru, tvořené velkým množstvím menších
čoček oddělených jíly, uhelnými jíly a alochtonními lignitovými polohami. Jejich stáří se pohybuje
v rozmezí od barremu do aptu (spodní křída, 130 – 125 mil. let) (Rühl, 1982). Roponosné písky
pokrývají více než 140 000 km2 a obsahují kolem 27 mld. m3 (168 mld. barelů) bilančních zásob
bitumenu. Nicméně odhady o celkové zásobě jsou mnohanásobně vyšší. Předpokládá se, že by zde
mohlo být až 270 mld. m3 bitumenu (Rühl, 1982; Higley el al., 2009; Gosselin et. al., 2010).

8.1 Ložisko Athabasca
Athabasské ložisko roponosných písků je největším ložiskem tohoto druhu v Albertě. Rozkládá se na
ploše přes 46 000 km2 (RAMP). Je soustředěno kolem města Fort McMurray v jehož blízkosti
dosahuje až na povrch. Všechna souvrství obsahující polohy roponosných písků v ložisku Athabasca
jsou součástí mannivillské skupiny, spočívající diskordantně na devonských uloženinách souvrství
waterway, cooking lake, ireton, grosmont a leduce (Rühl, 1982). Většina ložisek bitumenu se nachází
v souvrství mcmurray, ležící ve spodní části mannvillské skupiny (RAMP). Nicméně část
roponosných písků v ložisku Athabasca přesahuje ze souvrství mcmurray do souvrství wabiscaw,
které obsahuje méně jílů a více ropy (Rühl, 1982). Souvrství mcmurray je odkryto v údolí řeky
Athabasca, místy až na devonské vrstvy. Největších hloubek dosahuje v severo-východní části ložiska
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(až 600 m), kde má v izolovaných lokalitách největší mocnost 80 – 90 m. Nadloží souvrství
mcmuarray tvoří souvrství clearwater složené z mořských břidlic a pískovců (RAMP).
Zdrojem klastického materiálu pánve jsou prekambrické horniny na východě a magmatické horniny
pocházející z oblasti Britské Kolumbie. Sedimenty spodní části souvrství mcmurray vyplňují deprese
paleoreliéfu na povrchu paleozoického podloží, které se většinou ukládaly v řekách a deltách.
Většinou se jedná o nezpevněné nebo částečně zpevněné sedimenty, v nichž se nachází čočkovité
polohy hrubozrnných, zaoblených křemenných písků s klasty živců a jílů. Svrchní část souvrství
mcmurray jsou plošně souvislejší. Skládají se z horizontálně uložených středně až jemnozrnných
křemenných písků s břidlicovými a jílovými polohami. V těchto vrstvách se příležitostně vyskytují i
uhelné sloje nebo rostlinné zbytky (Rühl, 1982).

8.2 Ložisko Wabasca
Roponosné písky ložiska Wabasca se nalézají v souvrství mcmurray, wabiscaw a grand rapids. Větší
význam než písky souvrství mcmuarry zde mají písky wabiskawské vrstvy. Vrstva wabiskaw je
tvořená přepracovanými sedimenty souvrství mcmuarry a obsahuje významné množství ropy.
Nejsvrchnějším souvrstvím obsahujícím polohy roponosných písků je souvrství grand rapids
dosahující až 90m mocnosti, složené ze tří saturovaných písečných těles kontinentálního původu
(Rühl, 1982).

8.3 Ložisko Cold Lake
Roponosné písky ložiska Cold Lake jsou rovněž součástí mannvillské skupiny spočívající na
devonských vrstvách. Nadloží tvoří mořské sedimenty střední křídy, které se uklánějí v jihozápadním
směru. Ložiskové akumulace bitumenu leží v hloubce 300 – 600 m ve čtyřech stratigrafických
úrovních tvořených samostatnými kolektory, označenými jako Cold Lake A, B, C a D. Nejspodnější
kolektor D, resp. souvrství mcmurray, má nesouvislé rozšíření, vázané na výplně říčních údolí na
povrchu předkřídového podloží. Písky souvrství clearwater (kolektor C), jsou naopak mořského
původu a jsou relativně souvislé a masivní. Mocnost souvrství clearwater je obdobná souvrství
mcmurray a postupně klesá směrem k jihu. Jediným rozdílem je původ písků. Ty jsou marinního
původu jak dokládá přítomnost glaukonitu (Rühl, 1982). Kolektory A a B reprezentují souvrství grand
rapids jehož spodní část tvoří písčité sedimenty kontinentálního původu, vzniklé v příbřežních
podmínkách v období regrese. Souvrství dosahuje mocnosti až 120 m a místy se v něm vyskytují
uhelné sloje (Rühl, 1982, Bachu et al., 1993). Mocnost roponosných sedimentů v oblasti Cold Lake se
různí podle morfologie paleozoického podloží. V místech paleoúdolí dosahují křídové sedimenty
mocnosti i 75 m; naopak v místech, kde paleozoické podloží vytváří elevace, mohou být mocné jen
několik metrů. Ložisko tvoří ze 70 % křemenný písek, zbytek představují arkózy, sopečné klasty,
živcová zrna a nediferencovaný materiál. Směrem do nadloží se uložený materiál zjemňuje (Dusseault,
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2001).

8.4 Ložisko Peace River
Roponosné písky ložiska Peace River leží z větší části ve skupině bullhead. Souvrství gething, patřící
do skupiny bullhead a souvrství bluesky (ze skupiny fort st. John), obsahují ložiska těžké a velmi těžké
ropy. Skupina bullhead leží diskordantně na mississippianu a jurských karbonátech dosahujících 460 –
760m hloubky (Rühl, 1982). Písky souvrství bluesky jsou velmi porózní, tvořeny křemenným
pískovcem s obsahem zrn rohovce. Gethingské souvrství je tvořeno konglomeráty, pískovcem,
mořskými prachovci a polohami uhlí (AGS 4).

9 Historický vývoj těžby ropy v Albertě
Původní obyvatelé Kanady využívali vlastností nabízených v místních píscích dlouho před příchodem
Evropanů. Ti o písky dlouho nejevili zájem, a až na konci 18. stol. je blíže popsal P. Pond. Větší
pozornosti se bitumenním pískům dostalo až po roce 1870, kdy bylo založeno město Fort McMurray.
V té době Geological Survey of Canada provedla detailní geologickou studii pro dané území. V roce
1880 Robert Bell, asistent v kanadské geologické společnosti, započal výzkum zaměřený na výskyt
ropy a asfaltu. Jeho studie potvrdily, že roponosné písky, které jsou viditelné přibližně v délce 118 mil
podél řeky Athabasca, mají dostatečný potenciál, aby mohly být komerčně využívány. Další
hloubkový výzkum provedl v roce 1913 S. C. Ells, který z více jak 200 vzorků roponosných písků
extrahoval bitumen použitím horké vody. Byl prvním, kdo použil tuto metodu k extrakci ropy. Tato
technologie se využívá dodnes (Rühl, 1982; Syncrude 1). Po roce 1940 investovala vláda Alberty do
rozvoje těžby. V oblasti Athabasca začaly vznikat velké těžařské společnosti jako GCOS (Great
Canadian Oil Sands Limited – dnes Suncor Energy) a Syncrude Canada Ltd., které jsou dnes
dominantními společnostmi na poli těžby roponosných písků v Albertě. Suncor, první firma, která
komerčně využívala roponosné písky, zahájila svůj provoz v roce 1967. V současné době (k roku
2012) je v Albertě „aktivních“ 127 projektů, z nichž 5 je povrchových (povrchová těžba) a zbytek jsou
různé typy in situ metody. Celková kapacita produkce z roponosných písků dosahuje dnes přes 1,3
milionu bbl/d a předpokládá se zvýšení na 3,7 milionu bbl/d v roce 2021 (Alberta. ca 3, 7; Rühl, 1982;
Stringham, 2012).

10 Způsoby těžby
Existuje řada technologií pro těžbu ropy z roponosných písků, ale hlavní principy jsou pouze dva. Buď
jde o povrchovou těžbu, nebo podpovrchovou těžbu in situ. Většinu roponosných písků v Albertě je
nutno těžit metodami in situ. Jen kolem 20 % z celkového objemu roponosných písků je těžitelných
17

povrchovým způsobem. Přesto tato produkce představuje přes 51 % celkové produkce ropy
z roponosných písků v Albertě (obr. 6) (Alberta. ca 3). Zařazení zásob bitumenu na těžitelné a
netěžitelné silně závisí na odhadu koeficientu výtěžnosti, který závisí na použité metodě těžby. Při
získávání bitumenu z kanadských písků se při extrakci z vytěžených bitumenových písků dosahuje 80
– 90% vytěžitelnosti a při těžbě metodou trvalého vtláčení páry se běžně dosahuje 40% vytěžitelnosti.
Tyto výsledky jsou opravdu dobré, ve srovnání např. s těžbou venezuelské velmi těžké ropy, u níž se
dosahuje vytěžitelnosti pouze mezi 5 – 10 % (Blažek et Rábl, 2006). Vytěžený materiál je nutné
upravit. Výsledkem je syntetická ropa, která se následně přemění na rafinérský či petrochemický
výrobek. Velkou hybnou silou pro těžbu bitumenních písků bylo překročení 100 dolarové hranice za
barel ropy. Ačkoli v současné době světová krize stlačila ceny albertské ropy (WSC) na pouhých 57
USD za barel (prosinec 2012) (Alberta. ca 17).

Obrázek 6. Předpokládaný vývoj těžby roponosných písků v závislosti
na způsobu těžby
Zdroj: CERI (2012); upraveno
Způsob těžby se odvíjí od hloubky uložení ložiska. Klasická povrchová těžba v otevřených dolech se
využívá v místech, kde roponosné písky dosahují na povrch nebo leží v hloubkách do 75 m. Největší
povrchové doly v Albertě se nachází na území ložiska Athabasca a mají celkovou rozlohu kolem
15 000 km2. Ostatní ložiska leží ve větších hloubkách, ve většině případů větších než 50 m. Taková
ložiska se dobývají metodou in situ. Tato metoda spočívá v zavádění speciálních potrubí, kterými se
následně do ložiska vhání horká pára nebo chemikálie (Rühl, 1982). Metoda in situ se stále rozvíjí a
v současnosti existuje řada postupů. Tabulka 6 uvádí některé způsoby těžby roponosných písků. Není
možné zmínit se o všech těchto způsobech těžby, a proto se zaměřím jen na několik vybraných metod.
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Tabulka 6. Přehled vybraných způsobů těžby roponosných písků

Povrchová těžba
Parní injektáž

Cyklické vtláčení páry (CSS –
Cyclic Steam Stimulation/ Huff
and Puff, Steam-Soak)
Trvalé vtláčení páry (SAGD Steam Assisted Gravity Drainage/
Steam Flooding;)

Thermal Assisted Gravity
Drainage (TAGD)
Spalování in situ (in situ
combustion/ fireflooding)

In situ

Chemická aplikace

Rozpouštědla ve spojení s párou
Injektáž CO2
Povrchově aktivní látky

Těžba těžkých rop s příměsí písku
(CHOPS – Cold heavy oil
production with sand)
Hydraulická frakturace
In situ gasifikace
Těžba podzemními tunely

10.1 Povrchová těžba
První metodou je povrchová těžba (obr. 7 a 8). Tento způsob těžby je velmi podobný těžbě uhlí. Na
druhou stranou tímto způsobem lze těžit pouhých 20 % bitumenních písků, z nichž se v současné době
těží necelá 3 % (CAPP 3). Přibližně 2 – 3 roky před započetím těžby je potřeba odvodnit bažinatá
území a skrýt svrchní vrstvy zhruba do hloubky 15 m. Skrývka se provádí pouze v zimě a za teplot
pod - 20°C. Svrchní část půdního profilu je uložena a využita při konečné rekultivaci území po
ukončení těžby. Jíly a písky jsou používány např. při stavbě silnic nebo hrází odkališť. Těžené
roponosné písky se za pomoci kolesových rypadel a dalších těžebních strojů nakládají na obrovská
nákladní auta s kapacitou až stovek tun nebo se transportují pomocí pasů k dalšímu zpracování do
úpravny, kde dohází k oddělení bitumenu od písku. Proces oddělování se sestává ze separace
bitumenu, odstranění odpadu (hlušiny) a vyčištění bitumenu (Rühl, 1982). K získání 1 barelu
bitumenu je zapotřebí asi 1 m3 roponosných písků (Allen, 2008). Každá z těžařských společností má
vyvinutý vlastní systém těžby a úpravy. V hlavních krocích si jsou však všechny způsoby velmi
podobné (Rühl, 1982).
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Obrázek 7. Povrchová těžba roponosných písků pomocí
bagrů a nákladních aut
Zdroj: www.woodbuffalo.net (2009)

Obrázek 8. Povrchová těžba na ložisku Mildred Lake
společnosti Syncrude
Zdroj: Earth magazín (2010)
Při povrchové těžbě se využívají těžké těžební stroje velmi podobné strojům pro těžbu uhlí. Mezi
nejpoužívanější patří různé druhy buldozerů a nakladačů. Jedny z nejefektivnějších strojů pak
představují korečková rýpadla s nepřetržitým provozem. Pro přepravu materiálu, slouží kromě
nákladních aut, i přepravníkové pásy (Engineering).
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10.1.1

Základní zpracování roponosných písků při povrchové těžbě

Při oddělování bitumenu od písků se užívá extrakce horkou vodou. K oddělování dochází buď ve
velkých dávkovacích bubnech, nebo již během cesty v potrubí do úpravny. V případě úpravy
v bubnech se směs vody a písku podrobí provzdušnění, čímž se od sebe oddělí několik frakcí směsi.
V nejsvrchnější vrstvě vznikne bitumenní pěna, ve střední vrstvě se nachází směs bitumenu, písku, jílu
a vody a u dna sedimentuje hrubý písek. Písek je odnímán a přepravován do odkališť. Střední vrstva je
znovu pročišťována pomocí vzdušné injektáže a následného odvzdušnění. Tímto způsobem lze z písku
získat až 95 % obsaženého bitumenu. Množství získaného bitumenu ovlivňuje mimo jiné i poměr
vody a pevných částic, mechanické procesy, přidané chemikálie, teplota a doba vystavení bitumenu
jejich působení. Velký vliv při oddělování má přidávání zásad (např. NaOH) (Hong et al., 2012). Po
oddělení bitumenu může být směs opět provzdušněna, aby byla urychlena flotace. Je nutné odstranit
co nejvíce jílových částic, které se mohou vázat na vzduchové bubliny a snížit tak možnost navázání
bitumenu. Potřebná teplota pro extrakci bitumenu je mezi 79 – 93°C. Nicméně bylo zjištěno, že
stejného účinku se dosáhne za teplot mezi 55 – 80°C, ačkoli doba extrakce se prodlouží. Teplota musí
být v každém případě vyšší než 32 – 35°C, aby došlo k překonání kritické adhezní síly mezi
bitumenem a jílem. Pro stabilizaci za nižších teplot (např. kolem 25°C) je nutné použít rozpouštědel,
jako je petrolej nebo směs petroleje a methyl isobutil karbinolu, které usnadní oddělení bitumenu a
pískových zrn (Hong et al., 2012).
Extrahovaná surová ropa je následně umístěna do oddělených koksovacích jednotek, ve kterých se při
teplotě do 250°C lehčí frakce odpaří. Těžší frakce následně projdou pyrolýzou za teploty kolem
510°C. Lehké frakce představují alkany, nižší aromatické uhlovodíky a alkeny nebo hydrogeny a
hydrogensulfidy. Těžšími frakcemi jsou přednostně asfalteny. Aby se předešlo vzniku asfaltu, musí se
bitumen udržovat ve zředěné formě. Ropa je destilována do podoby syntetické ropy, ta již má
specifickou hustotu obdobnou konvenční ropě (0,850 g.cm-3 - 0,870 g.cm-3). Má také mnohem nižší
obsah síry a neobsahuje žádné frakce s teplotou varu nad 270°C. Z takto vyčištěné ropy je posléze
možné vyrobit i další produkty jako paliva, těžké ropné oleje aj. (Rühl, 1982).
Operace spojené s těžbou i úpravou roponosných písků často vyžadují páru. Ta se vytváří pomocí
plynových spalovacích kotlů, které zároveň s párou generují i elektřinu, tzv. kogenerace. Vyrobená
elektřina je z části spotřebována na provoz kogenerační jednotky, zbytek nevyužité elektřiny je
prodáván do elektrické sítě. Tento proces napomáhá k snižování emisí produkovaných jinými
kanadskými zařízeními na výrobu elektřiny (tepelné elektrárny apod.). Všechny Albertské roponosné
pískové doly a některé in situ projekty mají kogenerační jednotky. Tyto jednotky jsou vesměs
propojeny a zásobují tak Albertu téměř 21 % potřebné elektřiny (CAPP 5). Jako zdroj energie se
využívá i další vedlejší produkt z extrakce bitumenu, kterým je koks. Koks je rozdrcen a používán
jako palivo pro parní kotle.
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10.2 Těžba in situ
Metoda in situ se aplikuje tam, kde se ložiska roponosných písků vyskytují hlouběji než 75 m pod
povrchem. V případě těžby in situ se do reservoáru zavedou pomocí vrtu speciální potrubí, která je
možné vést prakticky v jakémkoliv úhlu. Na metodu in situ již existuje několik desítek různých
patentů, spočívajících v termálních, chemických i mechanických postupech. Podstatou všech těchto
metod je snížení viskozity bitumenu na takovou míru, aby se stal dostatečně tekutým pro transport.
Metody in situ jsou méně finančně náročné a obecně mají i nižší spotřebu energie a vody než
povrchová těžba. Jejich podíl na těžbě stále narůstá (obr. 9) a není pochyb o tom, že v několika málo
letech produkce metodou in situ předčí povrchovou těžbu.
Termální metody, v současnosti nejvíce využívané (Gosselin et al., 2010), zahrnují parní injektáž,
spalování in situ a injektáž horké vody nebo zahřívání vrtů a reservoárů elektrickým proudem a
vysokofrekvenčními elektrodami ve vrtu. Tyto metody se často kombinují s chemickými metodami.
Přidávané chemické přípravky odstraňují povrchové napětí mezi ropou, vodou a zrnem a mění
smáčivost. Jestliže jsou chemikálie injektovány za vysokého tlaku, mohou způsobit odmísení vodnoropné emulze a ustálit vysrážené vosky a asfalteny, případně odstranit vodní kámen. Nicméně využití
chemikálií se jeví více efektivní pro získávání lehkých a středně těžkých rop. Mechanické postupy
(např. hydraulická metoda) se využívají pro zvýšení permeability reservoáru a mohou se kombinovat
s termálními i chemickými metodami (Rühl, 1982).

Obrázek 9. Vývoj produkce bitumenu těženého metodou in situ v letech 1998 - 2008
Zdroj: ERCB (2009)
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10.2.1

SAGD (Steam Assisted Gravity Drainage)

SAGD, neboli vtláčení páry podporované gravitační drenáží, je nejpoužívanější metodou in situ pro
těžbu roponosných písků. Tímto způsobem se získává 18 % z celkové produkce ropy. Spolu
s povrchovou těžbou pak tvoří přes 70 % celkové produkce (IHS 1). Většina bitumenu je při pokojové
teplotě příliš viskózní než aby se dal pumpovat, a je třeba jej zředit a to buď zahřátím, např. pomocí
páry, nebo jej rozpustit pomocí rozpouštědel, případně kombinací několika způsobů (Oil Sands Inc.).
Koeficient vytěžitelnosti této metody je okolo 40 % ale může dosáhnout až 60 %. Metoda SAGD
představuje způsob těžby pomocí párových nad sebou umístěných horizontálních vrtů (obr. 10). Vrty
jsou od sebe umístěny 5 m a v horizontální části mohou být dlouhé 500 – 1000 m. Do svrchnějšího
vrtu je pod velkým tlakem a teplotou vháněna pára, která ohřívá a rozpouští bitumen, který je
gravitační drenáží odváděn do spodního vrtu. Nashromážděný bitumen se pak pumpuje na povrch
k dalšímu zpracování (IHS 1). Metoda SAGD spotřebuje menší množství vody než povrchová těžba. I
přesto je spotřeba páry velká a metoda z velké části spoléhá na recyklaci vody (Kawaguchi et al.,
2012)
Voda se bere z nádrží v okolí ložiska Athabasca, z 60 % tuto vodu tvoří nepitná, salinní voda. Dříve se
touto metodou spotřebovalo až 3m3 vody na 1m3 bitumenu. Dnes, podle zprávy agentury IHS CERA
z roku 2011, se průměrná spotřeba snížila na 0,7 barelu vody na 1 barel bitumenu, to odpovídá
přibližně 111 litrům vody na 159 litrů bitumenu. Ačkoli se snížilo množství vody potřebné pro těžbu,
celkový pokles spotřeby vody není tak značný a to z důvodu navýšení těžby. Nicméně díky vodnímu
hospodářství se situace zlepšuje, hlavně v řekách (Athabasca Oil Corporation 1; IHS 1).

Obrázek 10. Schematické znázornění metody SAGD
Zdroj: Japex (2013)
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10.2.2

CSS (Cyclic Steam Stimulation)

Metoda CSS - těžba podporovaná cyklickým vtláčením páry, známá také jako „Huff and Puff“ je
druhou nejužívanější in situ metodou těžby roponosných písků. Metodou CSS se produkuje zhruba 16
% těženého bitumenu a šlo vůbec o první komerčně využívanou metodu in situ pro těžbu bitumenu.
Poprvé ji použila společnost Imperial Oil v roce 1966 na malých ložiscích v Cold Lake a Peace River.
Nicméně metoda pomalu ustupuje více efektivní SAGD. CSS využívá jak vertikální tak horizontální
vrty (IHS 1). Proces spočívá ve 3 krocích parní injektáže (obr. 11). První fází je vtláčení vysokotlaké
páry do reservoáru po dobu několika týdnů. Pára při tom může dosahovat až 11 MPa a 300°C, z toho
důvodu jsou pro vysokotlaký způsob těžby vhodná ložiska s nadložím mocným min. 300 metrů. Poté
se dodané teplo a horká voda nechávají několik týdnů vsáknout do reservoáru. Ve třetím kroku se
stejným vrtem, kterým byla původně vtláčena pára, několik týdnů až měsíců čerpá na povrch ohřátá
směs vody a bitumenu. Když se sníží produkce čerpaného bitumenu, zahájí se další cyklus vtlačování
páry. Jeden cyklus běžně trvá 6 – 8 měsíců. Vytěžitelnost se pohybuje pouze kolem 20 – 25 %. Kromě
malé výtěžnosti jsou s metodou spojeny i poměrně velké emise oxidu uhličitého vázané na ohřev páry
(Blažek et Rábl, 2006).

Obrázek 11. Schéma metody CSS
Zdroj: Blažek et Rábl (2006)

10.2.3

TAGD (Thermal Assisted Gravity Drainage)

Metoda TAGD využívá sérii hlubinných „ohřívačů“ instalovaných v horizontálních studnách, které
zahřívají reservoár pomocí tepelné vodivosti. Reservoár je zahřát přibližně na teplotu 140 – 160°C. Při
této teplotě má bitumen obdobnou hustotu jako středně těžká ropa. Opět za pomoci gravitační drenáže
je bitumen odváděn do spodního vrtu, který jej čerpá k povrchu. Výhodou metody TAGD jsou nižší
provozní náklady, protože není třeba tak vysokých teplot a není nutná žádná voda (Athabasca Oil
Corporation 2).
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10.2.4

In situ combustion

Těžba podporovaná zapálením ložiska (též fireflooding) je spíše okrajově využívaná metoda, která
spočívá ve využití části obsahu reservoáru pro jeho ohřev. Ložisko se u jednoho vrtu zapálí pomocí
tohoto vrtu je posléze do ložiska vstřikován vzduch nebo kyslík, který napomáhá hoření (obr. 12).
Dochází k spalování tuhých zbytků bitumenu (koksu) a zahřívání ložiska. Tím se snižuje jeho
viskozita a může být druhým vrtem odčerpáván k povrchu. Obdoba této metody, nazvána THAI (Toeto-Heel-Air-Injection), je využívána například společností Petrobank Energy and Resources Ltd. U
této metody se k vhánění vzduchu využívá vertikální vrt, ale k těžbě ohřátého bitumenu horizontální
vrt. Injektážní vrty mohou být umístěny ve stejné linii s horizontálním produkčním vrtem, nebo mohou
být rozmístěny po obou jeho stranách. V obou případech je vertikální vrt umístěn v co nejvyšší části
reservoáru a horizontální co nejníže. Vhánění vzduchu podporuje hoření. Teplo odděluje lehčí a těžší
frakce bitumenu. Těžší frakce, jako je koks, slouží jako zdroj energie k hoření, lehčí frakce odtékají do
produkčních vrtů (Xia et Greaves, 2006). Podle Společnosti Petrobank Energy and Resources Ltd. by
THAI metoda měla mít větší vytěžitelnost ložiska než metoda SAGD. V současné době je tato metoda
používána jen v pilotních projektech a není ještě připravena na masovou produkci (Petrobank).

Obrázek 12. Princip metody THAI
Zdroj: Canadian Centre for Energy Information, upraveno
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10.2.5

CO2 injektáž (CO2 – EOR)

Metoda známá jako CO2 – Enhanced Oil Recovery, nebo CO2 – Injenction, využívá pro těžbu stlačený
oxidu uhličitý. Těžba spočívá v aplikaci CO2 do reservoáru s cílem snížit viskozitu velmi těžké ropy.
Efektivita této těžby je poněkud diskutabilní. Velkou nevýhodou je relativně malá rozpustnost CO 2
v ropě zvláště za vysokých teplot. Výhodou naopak je, že rozpuštěný oxid uhličitý lze z bitumenu opět
oddělit a použít jej znovu při opakované injektáži. Oxid uhličitý je do reservoáru vtlačován pod
velkým tlakem a tak, ačkoli jeho „ředící“ schopnosti nejsou velké, napomáhá těžbě tím, že zvyšuje
tlak v ložisku, vytlačuje bitumen z pórů a tlačí jej k produkčnímu vrtu (obr. 13). Touto cestou zůstává
postupně stále více CO2 zachyceno v pórech. Jako zdroj CO2 se využívá přirozeně se vyskytující CO2
v reservoáru, i zachycený CO2, například z tepelných elektráren či jiných zařízení, který je posléze
dopravován potrubím na místo určení (WRI 1).

Obrázek 13. Schéma průběhu těžby metodou CO2 – EOR
Zdroj: Kansas Geological Survey, upraveno

10.2.6

VAPEX (Vapour Recovery Extraction)

Metoda VAPEX patří mezi ty, které jsou stále ve vývojové fázi. Poslední 3 pokusy, které proběhly
v rámci let 2007 – 2010 měly ale pozitivní výsledky. Podle organizace PTRC projekt prokázal
dostatečnou návratnost z těžby roponosných písků. Metoda využívá kombinaci plynů a
uhlovodíkových rozpouštědel ke snížení viskozity bitumenu. „Tekutý“ bitumen je horizontálním
vrtem pumpován na povrch. Velkou výhodou této metody, například oproti metodě SAGD je, že při ní
nedochází ke kondenzaci vody způsobující vznik jílových formací, které snižují permeabilitu
prostředí, neboť rozpouštědla používaná metodou VAPEX jsou ve vodě jen málo rozpustná nebo zcela
nerozpustná. I přes tato pozitiva, není metoda naprosto bezchybná. Objevují se zde problémy
s pomalou difuzí rozpouštědel, nebo, jak je tomu v případě použití plynů jako je propan nebo butan,
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jejich kondensace vlivem vysokého tlaku v reservoáru (Alberta. ca 4; PTRC).

10.2.7

CHOPS (Cold Heavy Oil Production with Sand)

CHOPS, neboli těžba těžkých rop s příměsí písků, se používá pouze v případě nekonsolidovaných
písků. Aplikuje se například v oblasti Wabaska nebo v jižní části ložiska Cold Lake. Jde o poměrně
levnou metodu, ovšem jejíž velkou nevýhodou je značně malá vytěžitelnost (cca 5 – 8 %). K těžbě se
používají speciální pumpy, které jsou schopny těžit těžké viskózní ropy. Pumpy čerpají na povrch
písek z okolí sondy, čímž se zlepšuje propustnost horniny v okolí a zvyšuje přítok ropy k čerpacímu
vrtu. Při těžbě se často využívá ředidla (např. lehké ropné frakce), která snižuje viskozitu a bod tuhnutí
těžené ropy. Aby se dosáhlo co největší produktivity, používají se multilaterální horizontální vrty,
které tvoří řada postraních větví (Blažek et Rábl, 2006).

11 Ekonomické aspekty
Kanada je díky svému nerostnému bohatství energeticky soběstačná (Harris et Khare, 2002). Na jejím
území se nachází 11 % světových zásob ropy a produkce syntetické ropy z ropných písků představuje
54 % celkové kanadské produkce ropy (Alberta. ca 10). Rozvoj průmyslu roponosných písků je do
značné míry ovlivňován skutečností docházejících zásob konvenční ropy na kanadském území, které
byly v roce 1998 odhadnuty na 2 mld. barelů (Harris et Khare, 2002). Ropný průmysl se stal základem
pro ekonomiku Alberty a významně přispívá k národnímu hospodářství. V roce 2011 Alberta vytěžila
denně 1,74 mil. barelů bitumenu a 1,3 milionu barelů z této produkce vyvážela do USA. Kromě těžby
ropy je Alberta producentem 80 % kanadského plynu (Alberta. ca 17). Tyto dvě složky tvoří největší
část příjmů albertského hospodářství. V roce 2009 – 2010 představovaly tržby z těchto odvětví 18
miliard USD, přestože zisky oproti předchozím rokům poklesly (Alberta. ca 2). Nicméně podle
Alberta Chamber of Resources produkuje průměrný albertský vrt pouze kolem 40 bbl/d, což je méně
než polovina světového průměru, čímž těžba roponosných písků ztrácí poněkud na atraktivitě (Harris
et Khare, 2002). Negativně se na provinčním hospodářství odráží i pokles cen albertské ropy na 57
USD za barel v roce 2012 (Alberta. ca 17). I přes tato fakta je Alberta provincií s největší životní
úrovní v Kanadě. Albertské investice v přepočtu na osobu téměř dvakrát přesahují kanadský průměr.
Velkým přínosem jsou licenční práva a poplatky (4,5 mld. USD za rok 2011/2012) a federální a
provinční daně. Pozitivní vliv má průmysl roponosných písků i na zaměstnanost. Vláda Alberty uvádí,
že průmysl roponosných písků zaměstnává přes 150 tis. lidí a další statisíce míst jsou na něj nepřímo
navázány (Alberta. ca 3, 18).
Vláda Kanady si uvědomuje potenciál, který nabízí těžba a zpracování roponosných písků a dalších
hornin s obsahem bitumenu. Veškeré operace jsou proto zatíženy různými taxami a poplatky, které se
rozdělují mezi provinční vládu Alberty a federální vládu. Na území Alberty ovládá přibližně 81 %
práv nerostného bohatství provinční vláda a zbylých 19 % vlastní federální vláda jménem First
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Nations, národních parků a dalších subjektů (Alberta. ca 10). Práva a povinnosti nakládání s půdou a
nerostným bohatstvím jsou dnes zastřešena v Mines and Minerals Act (Alberta´s Tenure. ca). Ze
strany producentů se nicméně ozývají názory, že předpisy jsou často nejasné a překrývající se. Velmi
přísná nařízeními se vztahují k problémům životního prostředí. Každá operace (těžební vrt,
průzkumný vrt aj.) musí být veřejně oznámeny a každý může podat nesouhlasné vyjádření. Aby
projekt mohl pokračovat, musí dojít ke konsensu obou stran. Tento přístup vyvíjí velký tlak na
těžařské společnosti, které provádí studie a konzultace, aby předešly prodlevě daného projektu (Harris
et Khare, 2002).
Práva na těžbu ropy a zemního plynu ve vlastnictví Alberty lze běžně získat ve veřejné aukci, kde
vyhrává nejvyšší nabídka, nebo v určitých případech i soukromou koupí. Kupující se stává dočasným
vlastníkem a platí nájem, případně povolení, v závislosti na druhu dohody a daň z těžby z daného
území. Základními dohodami jsou povolení a pronájmy (tab. 7).
Tabulka 7. Základní dohody pro těžbu roponosných písků
Typ právního dokumentu
Pronájem (Lease)

Povolení na vrtané, kopané a pozemní práce a dále na
těžbu a odstraňování roponosných písků, lze prodloužit.

Doba trvání
15 let

Povolení na vrtané, kopané a pozemní práce, a dále na
Povolení (Permit)

těžbu a odstraňování roponosných písků. Po vypršení
povolení lze při splnění požadovaných podmínek

5 let

zažádat o pronájem.
Zdroj: ERCB (2010)
Základní právní předpisy týkající se operací spojených s roponosnými písky jsou obsažena především
v Mines and Minerals Act (tab. 8.). Na základě těchto práv lze získat povolení k vrtání, dobývání,
úpravě a odstraňování roponosných písků. Práva o pronájmu jsou dělena podle hloubek plánované
těžby. Od nich se odvíjí i časové limity pro zahájení těžby a splnění všech potřebných požadavků.
Platnost povolení nebo pronájmu vyprší ve chvíli, kdy není prodloužena smlouva, nebo se prokáže, že
oblast již není produktivní a majitel není schopen dostát finančním závazkům (Alberta. ca 8, 9;
Alberta´s Tenure. ca). Kromě získání povolení o využívání půdy musí společnosti vypracovat a
odevzdat vládě Alberty posudek o dopadech na životní prostředí, využívání vodních zdrojů a
dopadech na socio-ekonomickou sféru a všechny společnosti jsou povinny vydávat výroční zprávy
(Podlubny, 2008; Alberta. ca 16).
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Tabulka 8. Hlavní zákony v oblasti těžby ropy, roponosných písků a zemního plynu
Zákony pro půdu patřící Britské koruně
Zákon, který upravuje práva a povinnosti na majetku
Mines and Minerals Act

Britské koruny, včetně daní, pronájmu a licenčních
poplatků.
Crown Minerals Registration Regulation AR 264/1997
Mines and Minerals Administration Regulation AR
262/1997
Petroleum and Natural Gas Tenure Regulation AR
263/1997
Carbon Sequestration Tenure Regulation AR 68/2011

Zákony pro majetek nepatřící Britské koruně
Freehold Mineral Rights Tax Act
Freehold Mineral Rights Tax Regulation AR 12/84
Další dohody
V rámci tohoto povolení má jeho vlastník právo
Metallic and Industrial Minerals
Permit

provádět výzkum ve stanovené lokalitě. Povolení platí
až 14 let. S tímto povolením nejsou spojeny žádné
poplatky, ale vlastník povolení je povinen každé dva
roky vydávat výroční zprávu.
Pronájem garantuje práva na rozvoj těžby ve stanovené

Metallic and Industrial Minerals Lease

lokalitě. Je vydáváno na dobu 15 let a je možné jej
prodloužit. Je spojeno s nájemními poplatky a s poplatky
z prodeje těžené suroviny.

Zdroj: Alberta. ca 13

12 Problémy životního prostředí spojené s těžbou ropy
Kanada je šestým největším producentem ropy a třetím největším producentem zemního plynu na
světě. Z toho Alberta produkuje celých 69 % kanadské ropy a 80 % plynu (Lowey, 2012). Rozsáhlá
těžba vede ke značné ekologické zátěži, kterou musí Alberta řešit. Za tímto účelem byla před 75 lety
zřízena organizace Energy Resources Conservation Board (ERCB), která zastává dohled nad regulací,
rozvojem a zodpovědným a efektivním využíváním energetických zdrojů (ERCB 1).
Jedním z hlavních ekologických problémů jsou dopady spojené s povrchovou těžbou (obr. 14) a
následné zpracování vytěžené suroviny. Dochází k rozsáhlému odlesňování, přemísťování značných
objemů zeminy, k nadměrné spotřebě vody a znečišťování vodních zdrojů, vzniku odkališť, nárůstu
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prašnosti, velkým emisím skleníkových plynů a v neposlední řadě i estetické degradaci prostředí. A
dominový efekt přináší mnoho dalších problémů, které je potřeba řešit.

Obrázek 14. Rozrůstání povrchového dolu na ložisku Athabsca v průběhu let 1984 - 2011
Zdroj: NASA

12.1 Emise
Jelikož se Kanada mezinárodně zavázala snižovat emise skleníkových plynů, je tato oblast silně
monitorována a jsou vyvíjeny velké snahy na jejich snížení. V současnosti je těžba roponosných písků
druhým největším emitentem skleníkových plynů v Albertě. Množství emisí se liší především ve
způsobu těžby roponosných písků a je obecně o 15 – 50 % vyšší než při těžbě konvenční ropy.
V rámci regulace skleníkových plynů (GHG Regulations) jsou sledovány zejména emise CO2, N2O a
CH4, z nichž největší podíl zaujímá oxid uhličitý (Gosselin et al., 2010). Mezi další uvolňované plyny
patří SO2, H2S, CO, různé oxidy dusíku a jemné částice (PM2,5). Ke snížení emisí mají přispět jak nová
těžební zařízení, tak optimalizace úpravárenských procesů, CCS nebo injektáž CO2 do odkališť nebo
těžebních vrtů. Od roku 1990 průmysl roponosných písků zredukoval emise skleníkových plynů o 39
%. Vlivem narůstající těžby ovšem nedochází ke snižování absolutních objemů emisí. V roce 2008
činily celkové kanadské emise skleníkových plynů 734 Mt eq. CO2. Z tohoto objemu tvořila těžba
roponosných písků 7 %. V globálním měřítku je podíl kanadských skleníkových plynů pouhých 0, 1 %
(CAPP 5). Jedním z nedávných kroků vlády bylo vydání nařízení týkající se snížení produkce
skleníkový plynů o 12 % za barel. V případě že se producentům nepodaří snížit emise na požadovanou
míru, hrozí jim sankce 15 dolarů za každou vyprodukovanou tunu skleníkových plynů. Peníze jsou
směrovány na vývoj a výzkum technologií na snižování emisí skleníkových plynů. Od vydání v roce
2007 toto nařízení přineslo snížení přibližně o 23 Mt skleníkových plynů (Alberta. ca 5).
Za účelem monitoringu kvality ovzduší byla zřízena Wood Buffalo Environmental Association
(WBEA), která provádí celoroční měření. Ta za posledních 10 let ukazují, že ačkoli došlo ke zvýšení
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emisí spojených s těžbou i s nárůstem populace (obr. 15), kvalita ovzduší se výrazně nezhoršila
(Alberta. ca 5).

Trend vývoje emisí skleníkových
plynů v odvětví roponosných písků
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Obrázek 15. Trend vývoje emisí skleníkových plynů v odvětví roponosných
písků od roku 1990
Zdroj. CAPP National Inventory Report (2008); CAPP 9

12.1.1

Emise oxidu uhličitého

Oxid uhličitý je nejsledovanější skleníkový plyn a běžně tvoří největší objemy v rámci emisí
skleníkových plynů. V roce 2007 tvořily emise z operací spojených s roponosnými písky jednu
čtvrtinu produkce skleníkových plynů provincie Alberty. Spolu s emisemi elektráren produkují tato
dvě odvětví dvě třetiny emisí skleníkových plynů v provincii.
V procesu těžby a úpravy ropy mají největší podíl na emisích CO2 operace spojené s úpravou
roponosných písků, následuje těžba metodou SAGD a povrchová těžba. Současné emise pochází
předně z procesů na výrobu páry a zušlechťovaní písků ale též např. ze spalovacích motorů.
Předpokládá se, že do roku 2020 budou emise CO2 dosahovat 188 kt/den. Výraznější zvýšení (261
kt/den) by ale mohlo přijít v případě zavedení gasifikace residuí bitumenu pro výrobu H2, využívaného
při hydrogenaci či hydrokrakování.
Oficiální výstupy uveřejňované vládou Alberty (od r. 2003) v Specified Gas Reporting Program
uvádějí data získaná od největších společností v oblasti roponosných písků. Emise jsou rozděleny do
kategorií podle typu skleníkového plynu (CH4, CO2 a N2O), podle typu zdroje (stacionární apod.) a
podle odvětví. Nicméně data nejsou dostatečně podrobná ani přesná. Problémem při odhadu je
jak nemožnost sledovat veškerý uhlík emitovaný z různých průmyslových operací a úpravy bitumenu,
tak nemožnost přesně rozlišit původce emisí. Neboť emise jsou počítány vždy pro celou operaci,
nikoli pro jednotlivé procesy v ní. Výsledné množství emisí je přímo úměrné produkci bitumenu a
syntetické ropy (Ordorica-Garcia et al., 2011).
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12.1.2

CCS (Carbon Capture and Storage)

Metoda CCS je dlouhodobě zvažovaná a rozvíjena v mnoha státech světa jako významný způsob
snížení emisí skleníkových plynů, předně CO2. Princip ukládání CO2 spočívá v zachycení plynu a jeho
akumulaci v zásobnících. Následuje jeho komprese a přeprava vysokotlakým potrubím na místo
uložení, kde je injektován do horninového prostředí v nepropustných vrstvách, aby nedocházelo
k úniku plynu. Plyn se ukládá do hloubek 1 – 5 km. Tlak v takovýchto hloubkách způsobuje, že se
oxid uhličitý chová jako kapalina. Poté, co je zásobník naplněn, je úložiště zapečetěno (CCS 2). Často
jsou pro tyto účely využívány prostory po vytěžené ropě.
V rámci Alberty jsou v současné době rozvíjeny tři projekty. Dva z těchto projektů jsou v pokročilé
fázi a je do nich zapojena řada společností. První projekt, jehož cílem je výstavba 240 km dlouhého
potrubí, tzv. Alberta Carbon Trunk Line, bude transportovat CO2 z továrny na hnojiva a
ropné rafinerie nacházející se severovýchodně od Edmontnu do oblasti ropných polí blízko Clive, kde
bude CO2 využit k EOR. Druhý projekt nazvaný Shell Quest by měl zachytit 1,2 milionu tun CO2
ročně z úpravny Shell Scotford a transportovat jej do úložiště vzdáleného asi 80 km severně od Fort
Saskatchewan. Spuštění tohoto projektu je naplánováno na rok 2015. Oba projekty by měly přinést
roční snížení o více jak 2,5 mil. tun CO2 a po jejich úplném rozjetí až 4,1 mil. tun (CCS 1; QUEST;
ZERO CO2).

12.1.3

Emise síry

Antropogenní emise SO2 a následná oxidace vedou ke vzniku H2SO4 v atmosféře. Takto vzniká SO42a H+ a dochází k okyselování vod a půd. Podle odhadů vyprodukoval v roce 2010 průmysl
roponosných písků v Albertě 100 908 tun SO2 (NPRI). V roce 2009 bylo provedeno měření depozice
síry v regionu Athabasca (AOSR) v blízkosti hlavních emitentů. Byla sledována jak celková depozice
tak podkorunové srážky ve vzdálenosti 3 až 113 km od komínů v AOSR. V zalesněném území
vzdáleném více jak 90 km od oblasti činila celková depozice ∼1,4 kg SO4-S ha/rok a podkorunové
srážky ∼3,3 kg SO4-S ha/rok. Průměrná rychlost depozice byla měřena ve vzdálenosti 29 km od
průmyslových operací a její míra byla stanovena na 11,7 kg SO4-S ha/rok pro bulk depozici a 39,2 kg
SO4-S ha/rok pro podkorunové srážky. Depozici ovlivňuje množství srážek a obecně platí, že letní
depozice SO4 je rychlejší než depozice zimní (Proemse et al., 2012).

12.2 Využívání vodních zdrojů
Zpracování roponosných písků vyžaduje velké množství vody. Udávají se 2 – 4 barely vody na jeden
barel bitumenu při povrchové těžbě a 0, 4 barelu vody na jeden barel bitumenu při těžbě in situ. Tím
vzniká i velké množství odpadních vod (Hong et al., 2012). Přesto průmysl roponosných písků
spotřeboval v Albertě v roce 2009 „pouhých“ 7 % z celkového objemu spotřeby vody (Stringham,
2012).
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Aby mohly společnosti odebírat povrchovou nebo podzemní vodu, musí získat licenci, za kterou
odvádí poplatky. Největší povrchovou dotaci vodou představuje řeka Athabasca. Z ní bylo v roce 2012
odčerpáno 170 milionů m3 vody. Tato voda je vesměs využívána při těžbě povrchovým způsobem.
Metody in situ využívají z 95 % salinní vodu z podzemních zvodní (CAPP 8). Voda potřebná při
povrchové těžbě je čerpána z přilehlých řek, což způsobuje pokles jejich hladiny i pokles hladiny
podzemní vody, protože všechna voda nemůže být znovu vyčištěna do takové míry, aby se mohla
ihned vrátit do toku. Znečištěná voda se uchovává v odkalištích, kde postupem času dojde k jejímu
částečnému samočištění. Vzhledem k stále se zvyšující produkci je nutné hledat nové způsoby jak
snížit zatížení říčních systémů, například recyklací vody, jejíž míra dosahuje 80 – 95 % (Stringham,
2012). Výsledná voda po extrakci bitumenu je alkalická, mírně brakická a obsahuje vysoké
koncentrace organických kyselin, které jsou toxické pro vodní biotu (Allen 2008). Jako znečištění je
chápána i zvýšená teplota vody.
V roce 2010 odebíral průmysl roponosných písků z řeky Athabasca okolo 3,4 m3 vody za sekundu.
Povolené množství odebírané vody je stanoveno na základě týdenního průtoku. Podle něho jsou
stanoveny 3 kategorie průtoku: zelená (vysoký průtok), žlutá a červená (nízký průtok) na jejichž
základě se povoluje odebírání určitého procentuálního množství vody ze současného (zelená zóna), či
historického průtoku (žlutá a červená zóna) (CAPP 8).

12.2.1

Odkaliště

Každý 1m3 syntetické ropy současně vyprodukuje přibližně 1,5 m3 vody znečištěné těžbou a extrakcí
bitumenu (Holden, 2011). Takto znečištěná voda je odváděna do odkališť. Odkaliště jsou velké
nádrže, pokrývající v současné době 130 km2 (Kawaguchi et al., 2012), které kromě vody (80 hm. %)
obsahují i písek a jíl (20 – 30 hm. %), malé množství zbytkového bitumenu (3 hm. %), organické
složky (naftenové kyseliny, asfalteny, benzen, fenoly, PAH nebo toluen, alifatické a aromatické
uhlovodíky z ředidel), soli a kovy. Z dalších látek nalezneme ve vodě sodík, bikarbonát nebo sulfáty.
Tvrdost vody v odkalištích se pohybuje mezi 15 – 25 mg/l Ca2+ a 5 – 10 mg/l Mg2+ s pH v průměru 8,0
– 8,4. Horká voda a vysoké pH ke všemu zvyšují rozpustnost organických sloučenin. Voda
v odkalištích se tak stává značně toxickou. Hlavním zdrojem toxicity pro vodní živočichy jsou
naftenové kyseliny. Mimo jiného byla také zjištěna stoupající salinita, tvrdost vody a zvyšující se
obsah síranů, chloridů nebo amoniaku (Suncor 1; Allen, 2008).
Pro další úpravu odkaliště je zásadní proces sedimentace pevných částic. Rychlost usazování je
upravována pomocí vápna, anorganických koagulantů, úpravy pH a dalších metod. Než může být
odkaliště rekultivováno, trvá to až 30 let. Hlavně z důvodu pomalého usazování jílových částic. Na
základě sedimentačních procesů lze odkaliště rozdělit do tří vrstev: rychle se usazující částice (hlavně
písek), suspenze jemných částic (prach a jíl) a povrchovou vrstvu vody s obsahem (~ 15 – 70 mg/l )
reziduálního bitumenu (Hong et al., 2012; Allen, 2008; Stringham, 2012).
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Na povrchu odkališť se nachází tenká vrstvička reziduálního bitumenu, která je velkým rizikem pro
vodní ptactvo. Všichni provozovatelé musí tudíž v blízkosti odkališť instalovat zařízení k jejich
zastrašení. Využívá se jak akustický, tak vizuální odstrašující systém (CAAP 8).
Jako součást licenčních smluv všech těžebních společností jsou i rekultivační plány odkališť. Ty
zahrnují suchou nebo mokrou rekultivaci. Suchá rekultivace spočívá ve vysušení odkaliště a navezení
svrchní půdy a vysázení nové vegetace. Mokrá rekultivace zakončí život odkaliště jako jezera, v němž
bude původní voda překryta vrstvou sladké vody (Allen, 2008). Pro potvrzení stanovených kritérií je
vládou vydáván certifikát o rekultivaci odkaliště. První takto udělený certifikát získala v září 2010
společnost Suncor za dokončenou rekultivaci 220 ha Wapisw Lookout, dříve známého jako „rybník
1“. Monitoring nad rekultivovaným odkalištěm bude probíhat minimálně dalších 20 let (Kawaguchi et
al., 2012; Allen, 2008).

12.3 Rekultivace
Při těžbě je zábor půdy nevyhnutelný. Zvláště povrchové doly potřebují velké plochy. Půda je zabírána
nejen za účelem těžby, ale i z důvodu výstavby infrastruktury a zpracovatelských závodů. Veškerá
půda, na které probíhá těžba, není majetkem těžebních společností, ale je pouze pronajatá. Z tohoto
důvodu vypracovávají všechny společnosti plán rekultivace, bez něhož není možné získat souhlas
k těžbě. Tyto plány schvaluje vláda jako součást schvalovacího procesu projektu (Alberta. ca 15).
Ačkoli v případě degradace půdy, společnosti argumentují, že pouze malá část území (3 % resp. 4 802
km2 může být postižena povrchovou těžbou, je nutné vzít v úvahu i navázaný zábor půdy. Ten se týká
výstavby silnic, továren, rozrůstání měst nebo odkališť, která představují velké plochy, jejichž
rekultivace zabere desítku let. K dnešnímu roku zabrala povrchová těžba 715 km2, což představuje asi
0,16 % boreálních lesů na území Alberty. Obnova zasažených území probíhá průběžně a k roku 2012
byla evidována na 71 km2. Při rekultivaci je kladen důraz zvláště na zachování původních ekosystémů.
Společnosti vysazují původní kultury a monitorují lokalitu do doby, než je třetí stranou ověřeno
splnění kritérií rekultivace. I po udělení certifikátu o rekultivaci musí být lokality ještě řadu let
sledovány (Alberta. ca 15).
Po uzavření dolu a odstranění veškerých zařízení se zahájí rekultivace. Ta zahrnuje nahrazení
neznečištěnou půdou a výsadbu původní vegetace. Rekultivace by měla vrátit půdě vlastnosti, které
měla před zásahem člověka, aby byla opět vhodná pro původní ekosystémy boreálního lesa. Míra
rekultivace půdy je v současné době posuzována podle LCCS. Tento systém je výrazně zaměřen na
lesní ekosystémy a poněkud potlačuje hodnoty mokřad a dalších přírodních prostředí, neboť vnímá
zalesněné pozemky jako kvalitnější, z důvodu jejich využití pro dřevozpracující průmysl (Gosselin et
al., 2010). Provedené studie ukázaly, že fyzikální vlastnosti půd se v rekultivovaných lokalitách po 5 –
20 letech změnily pouze málo a byly velmi podobné těm v oblastech s neporušenou půdou. Na základě
pozorování bylo prokázáno, že 50cm nebo více mocná vrstva nové půdy poskytne dostatečné množství
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vláhy pro vegetaci. Pouze slabší vrstvy (kolem 35 cm) jsou spojeny s určitými vodními limity, které
mohou vést až ke xerickému a subxerickému ekosystém (Gosselin et al., 2010).

12.4 Vedlejší produkty vznikající při úpravě bitumenu
Bitumenní písky obsahují řadu látek, které sice nejsou žádoucí ve finálním produktu, ale nemusí být
nutně klasifikovány jako odpad. Některé z těchto produktů lze opětovně využít buď přímo, nebo po
menší úpravě. Jejich recyklace je závislá na mnoha aspektech, jako je poptávka nebo primární zásoba
daných surovin. Další roli hraje samotná extrakce, která je zjm. u kovů, velmi obtížná a
z ekonomického hlediska se zatím nevyplácí.

12.4.1

Síra

Síra představuje nejčastější vedlejší produkt při úpravě ropy, ve které se vyskytuje v podobě
organických sloučenin. Největší objemy pochází z těžby plynu, ale značná je i produkce z
roponosných písků (NRC). Významné množství síry vzniká při úpravě bitumenu, při rafinaci a při
hoření koksu. Vzniklá síra je skladována v blocích, které mají snížit prašnost a oxidační procesy.
Nebezpečí takovýchto skladů síry (obr. 16) tkví předně v tom, že síra je vysoce hořlavá a potenciálně
může vést ke vzniku rozsáhlých požárů. Mimo to vystavení síry vzduchu poskytuje podmínky pro
některé bakterie. Oxidací elementární síry dochází k průsakům kyselých vod (pH 0,4 – 1), které jsou
drenážním systémem odváděny do odkališť a způsobují okyselování vod (Gosselin et al., 2010).
Produkce síry představuje jen ve společnosti Suncor přes 800 tis. tun ročně (Suncor 3). V roce 2009
dosahovala produkce kanadské síry 7,5 Mt/rok. S tímto objemem se z Kanady stal 2. největší exportér
síry (NRC).
Síra se využívá zjm. při výrobě hnojiv a v chemickém a dále v papírenském nebo farmaceutickém
průmyslu. Je snaha využívat síru i jinými způsoby. Byly provedeny pokusy o využití síry do betonu na
výstavbu silnic v těžebních lokalitách. Laboratorní výsledky ukázaly, že beton ze síry ve směsi
s popílkem a pískem jsou tužší než stávající materiál pro stavbu silnic. Ani vyluhovací testy
neprokázaly náchylnost takto vyrobeného materiálu. Beton z testů vyšel jako materiál s malou
chemickou reakcí a degradací (Gosselin et al., 2010).
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Obrázek 16. Jedno ze skladišť síry společnosti
Syncrude Canada Ltd.
Zdroj: New Energy and Fuel (2009)

12.4.2

Polétavý popílek

Popílkový odpad představuje asi 90 000 t/rok, což je ve srovnání s jinými odpady malé číslo. Je
produkován při spalování ropného koksu a obsahuje značné množství kovů. V průměru obsahuje 1 %
niklu, 1,7 % titanu, 5,2 % železa a nepatrné množství molybdenu (0,2 %). Naopak obsah oxidu
vanadičného je 3 – 6 %, což je až 5krát větší koncentrace než jaká je v Austrálii či Africe pro primární
produkci vanadu, který ale z ekonomických důvodů není komerčně extrahován (Gosselin et al., 2010).

12.4.3

Koks

Koks je majoritním vedlejším produktem při úpravě procesy termického krakování (hlavně
koksování). Ropný koks, vzniklý při těchto procesech, obsahuje menší množství popela než koks
vyráběný karbonizací uhlí. Mimo to obsahuje i další prvky vyskytující se v bitumenu. Typický ropný
koks obsahuje přibližně 1 680 ppm vanadu, 500 ppm niklu, 13 ppm arsenu, malé množství selenu a
množství dalších stopových kovů. Navzdory relativně vysoké výhřevnosti (30 MJ/kg) obsahuje ropný
koks vysoký podíl síry (6 – 9%) a nízký obsah volatilních komponent, čímž se poněkud snižuje zájem
o koks jako palivo. I přesto je využíván při výrobě páry, vodíku nebo elektřiny pro operace spojené
s roponosnými písky (Gosselin et al., 2010).

12.4.4

Další vedlejší produkty (Zr, Ti, Hg)

Titan a zirkonium jsou obsaženy v pěně upravované hlušiny, vzniklé během extrakce bitumenu horkou
vodou. Proces recyklace těchto minerálů je studován od 70. let 20. století a nabízí několik možných
postupů pro získání kovů. Běžným procesem bylo pražení hlušiny při 600 – 700°C. Od tohoto postupu
ale bylo upuštěno po ratifikaci Kjótského protokolu Kanadou. Současné metody zahrnují magnetickou
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separaci vysušených vzorků nebo oddělení těžké frakce ve formě kapaliny od pěny.
Roponosné písky v regionu Athabasca obsahují v průměru 0,35 % TiO2 a 0,032 % ZrO2. Při extrakci
bitumenu vzniká obohacená pěna, která obsahuje okolo 11,5 % TiO2 a 3,40 % ZrO2 s návratností 50 %
TiO2 a 85 % ZrO. Jen samotné společnosti Syncrude Canada Ltd. a Suncor Energy Inc. představují 6
% světové produkce TiO2 a 9 % ZrO2 (Liu et. al., 2006).
Rtuť představuje další produkt vzniklý při úpravách bitumenu. Vzniká při spalování fosilních paliv a
jejich úpravě. Rtuť setrvává v atmosféře ve formě Hg (0) elementární rtuti (resistenční doba ∼ 1 rok)
nebo Hg (II) reaktivní plynné formě. Reaktivní rtuť je rychleji ukládána ve srážkách i v suché
depozici. Jakmile dojde k jejímu uložení ve vodních nebo terestrických ekosystémech, může způsobit
methylaci pomocí bakterií. Tímto způsobem vzniká methylrtuť, která je vysoce toxická a
bioakumulativní (ukládá se hlavně v rybách) (Blum et al., 2012).

13 Závěr
Kanadská ložiska roponosných písků představují 3. největší zásoby ropy na světě. Bilanční zásoby
byly odhadnuty na 168, 7 mld. barelů. Jejich těžba přináší Kanadě, a zejména provincii Alberta,
vysoké příjmy v řádu desítek miliard dolarů. Díky těmto finančním prostředkům je Alberta nejrychleji
se rozvíjející provincí, s malou nezaměstnaností (5,6% v roce 2011) a nejvyšší životní úrovní
v Kanadě. Těžební průmysl financuje v Albertě přibližně 30 % rozpočtu. Předním odběratelem jsou
Spojené státy. Export ropy do USA představoval v roce 2011 1,3 mil. bbl/d, což tvoří více jak 62 %
celkové denní albertské produkce ropy.
Výskyt roponosných písků v Albertě je vázán na křídové sedimenty mannvillské skupiny, nacházející
se v západo-kanadské sedimentární pánvi, kterou reprezentují vrstvy písků kontinentálního i mořského
původu. Z existujících teorií o jejich vzniku se v současné době uznává teorie sedimentace
organických zbytků spolu s křídovými sedimenty, v nichž ropa v době své nižší viskozity migrovala.
V místech kde byla tato ropa vystavena působení exogenních procesů (biodegradace, oxidace,
vymývání) se zvýšila její hustota a viskozita, vlivem ochuzení o lehké frakce. Na základě výskytu
roponosných písků byla v provincii vymezena 4 ložiska. Jsou jimi ložisko Athabasca, Wabasca, Cold
Lake a Peace River. Ropa albertských ložisek roponosných písků patří do třídy aromatickonaftenických nebo aromaticko-asfaltických rop. Jde o ropu s vysokou viskozitou, a zvýšeným
obsahem asfaltenů a síry. Zvýšený je i podíl těžkých kovů jako je vanad, nikl nebo titan. Významný je
obsah síry, který se pohybuje v průměru na 5,1 hm. %. Objemy extrahované síry jsou tak velké, že se
díky nim stala Kanada 2. největším světovým exportérem této suroviny.
K samotné těžbě se využívá buď povrchová těžba, nebo metody in situ. Z celkové rozlohy ložisek
(140 000km2), se dá povrchově těžit pouze 20 % z celkové plochy. Přesto je povrchová těžba stále
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dominantní metodou, která produkuje 51 % těžené ropy. Kromě geologického omezení je povrchová
těžba poměrně agresivní vůči životnímu prostředí a její místo pomalu přebírá těžba in situ. Metody in
situ mají menší ekologické dopady a jsou méně energeticky náročné. Existuje řada druhů těchto
metody, využívající termické, chemické i mechanické postupy, jejichž cílem je snížit viskozitu těžené
ropy. Nejčastěji aplikované in situ metody jsou SAGD a CSS, které využívají kombinaci termálních a
chemických postupů.
V otázkách životního prostředí zastává vláda Alberty poměrně přísný postoj. Skrze legislativní
nařízení se snaží regulovat a zmírňovat dopady způsobené těžbou. V rámci této vize zavádí přísná
pravidla, ať už při využívání vodních zdrojů, rekultivačních standardech nebo vypouštění emisí. Jako
jeden ze signatářů Kjótského protokolu klade Kanada velký důraz zejména na snižování emisí, které se
snaží omezit například zavedením 15 dolarové pokuty za tunu skleníkových plynů vyprodukovaných
nad rámec povoleného objemu emisí. Ačkoli podle nedávných průzkumů dochází ke snižování emisí
z těžby i úpravy ropy a ke snižování spotřeby vody ve výrobním procesu, k celkovému snížení vlivem
nárůstu produkce nedochází. Z dostupných informací lze vyvodit, že Alberta si je vědoma křehké
rovnováhy mezi zodpovědným využíváním nerostného bohatství a rizikem spojeným s devastací
krajiny.
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15 Příloha
API

Mezinárodní jednotka, která určuje hmotnost 1 ml ropy při teplotě 15, 56 °C
°

Barel

Objemová míra pro ropu. Jeden barel představuje 158.9873 litrů.

bbl/d.

Barel per Day (barel/den).

Bitumen

Přirozeně se vyskytující směs uhlovodíků s vysokým obsahem síry a dusíku
s viskozitou < 10 API a hustotou > 1 g/cm3.

BP

Společnost dříve známá jako British Petroleum, dnes pouze BP.

Bulk

Celková depozice, odebírána z otevřeného terénu - odběrové zařízení je
exponované po celou odběrovou periodu.

CO2 ekvivalent

Je míra, používaná pro srovnání vlivu emisí různých skleníkových plynů,
založena na jejich potenciálu globálního oteplování. Srovnává množství plynů
potřebných k dosažení stejné míry potenciálu globálního oteplování jaký má
stejné množství CO2.

EOR

(z angl. Enhanced Oil Recovery) Zkratka pro technické postupy zvyšující
výtěžnost ropy z ložiska. EOR zahrnuje řadu metod např.: injektáž CO2, in situ
combustion, chemickou injektáž aj.

Extrakce

Proces, při kterém dochází k oddělování bitumenu od písku, použitím horké
vody, páry a hydroxidu sodného.

First Nations

(z angl. první národy) je označení pro původní obyvatele Kanady, kterým byla
připsána majetková práva pro určitá území.

Flotace

Způsob třídění jemného materiálu o různém složení ve vzduchu či ve vodě.
Třídění flotačním způsobem využívá rozdílu smáčitelnosti povrchu různých
materiálů.

Hydrogenace

Proces odstraňování nečistot jako je síra, dusík a kyslík. Pomocí vodíku dojde
k zplynění ropy, která je hnána skrz katalyzátory, nejčastěji wolfram, nikl,
kobalt, oxidy molybdenu a hliníku. Proces probíhá za teplot kolem 260 –
425°C a za tlaku mezi 1, 4 – 7 MPa.

Hydrokrakování

Proces, při němž karboniové ionty podléhají řadě sekundárních reakcí. Hlavní
z těchto reakcí je štěpení C – C vazeb za vzniku nížemolekulárních produktů.

In situ

(z lat. na místě) je metoda těžby roponosných písků, uložených ve větších
hloubkách. Spočívá v oddělení bitumenu od písku již v místě těžby.

Miogeosynklinála

Poměrně úzká, až několik tisíc kilometrů dlouhá podmořská deprese, s
mocnou akumulací sedimentů, vznikající v době vzniku horských pásem, bez
iniciálního vulkanismu.

Podkorunové srážky

Depozice vzdušného aerosolu měřena pod korunami stromů za určité období.

Povrchová těžba

Těžba roponosných písků v povrchových dolech.
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Specifická hustota

Poměr hmotnosti pevné nebo kapalné látky k hmotnosti stejného objemu
destilované vody o teplotě 4°C.

Subxerický

Sezónně vlhký, voda se rychle ztrácí.

Syntetická ropa

Směs uhlovodíků obdobná přírodní ropě, ale získaná syntézou z alternativních
ropných zdrojů.

Terán

Mikrokontinent.

Xerixcký

Suchomilný, přizpůsobený na extrémně suché podmínky.
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