
Predmet:  Chémia   Ročník: 9  Učivo: Benzín 

Benzín     je kvapalná zmes prchavých uhľovodíkov, a to hlavne alkánov, aj 
cykloalkánov, alkénov a aromatických uhľovodíkov – arénov.  Benzínové pary sú 
ťažšie ako vzduch a sú veľmi horľavé.                                                                           
Výroba benzínu:                                                                                                 
Frakčnou destiláciou sa z ropy získavajú jednotlivé produkty   – frakcie   - ktoré vrú v 
určitom rozmedzí teplôt, pri postupne zväčšujúcej sa teplote varu možno frakčnou 
destiláciou ropy získať rôzne frakcie. Ropa je hnedočierna kvapalina s menšou 
hustotou ako voda a s charakteristickým zápachom je to zmes uhľovodíkov najmä 
alkánov.  Destilácia je metóda oddeľovania zložiek zo zmesi.                                       
Frakčná destilácia ropy- frakcie- produkty, použitie: 

1. surový benzín – pohonná látka do spaľovacích motorov, čistenie škvŕn             
2.petrolej – ďalej sa chemicky spracováva                                                        
3.plynový olej – pohonná látka v dieselových motoroch                                      
(s petrolejom = nafta)                                                                                           
4. mazacie oleje – mazanie strojov                                                             
5.vazelína – na mazanie strojov, čistá sa používa v kozmetike, lekárstve          
6.parafín – výroba sviečok, leštidiel                                                                     
7.asfalt – povrchová úprava ciest                                                                       
Zariadenie na destiláciu ropy sa nazýva kolóna, je to veľký destilačný prístroj.  
Miesto spracovanie ropy:  Slovnaft – Bratislava - výroba benzínu.   

Kvalita benzínu: hodnotí sa tzv. oktánovým číslom. Čím je hodnota oktánového čísla 
vyššia, tým je benzín kvalitnejší a stálejší proti vznieteniu. 

Oktánové čísla niektorých benzínov predávaných na Slovensku: 

 

Znečisťovanie životného prostredia:                                                              
Automobilizmus má na životné prostredie mnohé negatívne vplyvy.                          
Každý motor produkuje plynné škodlivé látky. Pri spaľovaní benzínu sa do vzduchu 
dostávajú oxidy dusíka, oxid uhoľnatý, oxid uhličitý a oxid siričitý .Ropné produkty 
znečisťujú aj moria a oceány, hlavne pri ropných haváriách. Presakovanie benzínu 
a nafty do pôdy môže spôsobiť znečistenie podzemných zásob vody.

Oktánové
číslo

Označenie/obchodný
názov

Poznámka

91 Normál, Špeciál  

95 Super  

95 Natural 95
bezolovnatý 
variant

98 Natural 98 bezolovnatý

100 Evo, V-POWER Racing obchodné názvy



                                       

Opakovanie. Test. Benzín.  

1.Benzín je zmes

o uhľovodíkov

o bielkovín

o ropy, zemného plynu a vzácnych plynov

o anorganických látok

2.Benzínové pary

o sú horľavé

o sú ľahšie ako vzduch

o neexistujú pretože benzín sa nevyparuje

o nie sú horľavé

3.Kvalita benzínu je udávaná

o oktetovým číslom

o oktávou

o v litroch

o oktánovým číslom 

4.Pri spaľovaní benzínu sa do vzduchu- označte nesprávnu odpoveď!

o nedostávajú škodliviny

o dostávajú oxidy síry



o dostávajú oxidy dusíka

o dostávajú oxidy uhlíka

   5.Benzín sa vyrába z ropy

o filtrovaním

o frakčnou destiláciou

o pri teplote 10°C

o ochladením 
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