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1.8      ROPA 
           
          Ropa je olejovitá kvapalina, zvyčajne tmavohnedá, v tenkých vrstvách 
žltohnedá.  Je to veľmi zložitá zmes látok, predovšetkým uhľovodíkov. Obvykle je 
ropa ľahšia ako voda, s hustotou 0,75 až 1,0 g.cm-3, ale aj viac. Ak sa pri likvidácii 
uniknutej ropy používajú látky, ktoré sú schopné ju na seba viazať, treba si uvedomiť, 
že sa pri ich nasýtení zvyšuje odparovanie, a tým aj riziko vzniku požiaru. 
 
          Účinky na organizmus 
          Účinky ropy závisia značne od jej zloženia. Ropy obsahujúce málo 
aromatických látok, teda zmesi parafinických uhľovodíkov, spôsobujú pri inhalácii 
narkotické účinky a kŕče. Sú známe aj smrteľné inhalačné otravy, ku ktorým došlo pri 
čistení cisterien. Vysoký obsah aromatických uhľovodíkov v rope môže mať za 
následok typické benzénové chronické otravy s vážnymi zmenami v krvi 
a krvotvorných orgánoch.  
           Hygienicky aj technicky je významný obsah vanádu, niklu a síry v rope. 
Prítomnosť veľkého počtu sírnych zlúčenín v rope môže byť príčinou akútnych 
a chronických otráv, pri ktorých má hlavnú úlohu sulfán. Niektoré sírne ropy veľmi 
výrazne dráždia kožu. Uznávajú sa aj karcinogénne účinky ropy. Z tohto hľadiska sa 
za najmenej účinné považujú parafinické ropy ruské a pensylvánske, za stredne 
karcinogénne ropy kalifornské, mexické a rumunské, za najnebezpečnejšie ropy 
z Iránu, Bornea a Venezuely. V ropných oblastiach Kalifornie zo 128 mužov, ktorí 
v priebehu jedného roka ochoreli na rakovinu kože, pracovalo 71 na ropných poliach. 
         Z globálneho hľadiska sa stáva veľkým problémom znečisťovanie vodných 
plôch, riek a jazier ropou a ropnými produktmi. Ropné látky vytvárajú na vodnej 
hladine tenký film, ktorý bráni prieniku kyslíka zo vzduchu do vody, a často tak 
nevratne poškodzuje život vo vodách. Na pokrytie vodnej hladiny v rozsahu 1 km2 
stačí iba 50 dm3 oleja. Zložky ropy sa môžu kumulovať v mikroorganizmoch alebo 
ustriciach. Úniky ropných látok do pôdy sú o to nebezpečnejšie, že nie sú nápadné 
a k pomalému úniku môže dochádzať dlhší čas. Odstrániť ropné látky z pôdy je 
možné tepelne („spáliť“ zeminu) alebo možno použiť špeciálnu kultúru baktérií, ktoré 
ropné látky rozkladajú – vždy však ide o veľmi nákladné práce. 
 
 
1.9      BENZÍN     
  
          Benzíny sa získavajú pri rafinácii ropy. Benzín je číra, horľavá kvapalina. Je to 
veľmi rôznorodá zmes. Obsahuje predovšetkým acyklické uhľovodíky C5 – C12, ale aj 
aromatické uhľovodíky a anorganické látky. Podľa spôsobu výroby sa benzíny delia 
na benzíny priamej destilácie (40 - 180ºC), krakované benzíny a katalytické benzíny. 
Benzíny sa značne líšia aj podľa ich technického využitia, napríklad letecké benzíny, 
automobilové benzíny, rozpúšťadlá a extrakčné benzíny. 
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         Zápach benzínu závisí od teploty varu (nízkovrúce frakcie majú pomerne 
príjemnú éterickú vôňu, vysokovrúce sa zápachom približujú petroleju) a od rafinácie 
(nerafinované alebo zle rafinované benzíny majú často veľmi nepríjemný zápach 
sírnych zlúčenín). Pri rafinácii sa z benzínu odstraňuje veľká časť kyslíkatých, sírnych 
a dusíkatých zlúčenín. Benzínové pary vo vzduchu koncentrácie 2,9 – 8,1 % 
spôsobujú nebezpečenstvo výbuchu. Benzíny sú podľa teploty horľaviny I. triedy – 
teplota vzplanutia so 21ºC (ľahký benzín) alebo II. triedy – teplota vzplanutia 21 – 
55ºC (lakový benzín). Prchavosť benzínov je všeobecne tým menšia, čím vyššie sú 
hranice destilácie. Benzíny s vyššou hranicou destilácie majú aj vyššie hustoty. 
Rozpustnosť benzínov je neobyčajne malá. Spaľovaním nízkoolovnatých 
a bezolovnatých benzínov sa do ovzdušia dostáva viac oxidov dusíka a prchavých 
organických látok. Ide o benzén (prísada benzínu), buta-1,3-dién (z olefínov) 
a formaldehyd (z oxidantov). Všetky uvedené látky sú podozrivé karcinogény. 
 
         Účinky na organizmus 
         Toxické účinky benzínu závisia od jeho zloženia. Podľa koncentrácie parafínov, 
uhľovodíkov s rozvetveným reťazcom, prípadne aromatických uhľovodíkov, ako sú 
toluén, etylbenzén, atď., prevládajú narkotické, kŕčovité alebo dráždiace účinky.  Pri 
spaľovaní benzínov v automobiloch sa do ovzdušia prostredníctvom výfukových 
plynov dostávajú škodlivé látky, napríklad nespálené zvyšky benzínu, ale aj oxid 
uhoľnatý, uhličitý a v minulosti aj zlúčeniny olova. Olovo sa do benzínu dostávalo 
prostredníctvom pridávaného tetratylolova. Škodlivé účinky olovnatých benzínov sú 
každému dobre známe. Majú škodlivé účinky aj bezolovnaté benzíny? Výskumy 
upozorňujú, že áno, pretože do bezolovnatých benzínov sa pridávajú aromatické 
látky, ktoré pravdepodobne pôsobia na krvotvorbu a je podozrenie, že majú 
karcinogénne účinky. 
         Sú známe prípady akútnych perorálnych, inhalačných a injekčných otráv 
benzínom. 
Pri požití väčšieho množstva benzínu dochádza k poruchám vedomia, objavia sa 
kŕče, slinotok, zvracanie, cyanóza a hypotermia. Smrteľnou dávkou pre človeka je 
vypitie 20 – 40 g benzínu. 
         Pri veľmi vysokých koncentráciách benzínových pár môže akútna otrava nastať 
takmer okamžite. Koncentrácia 35 – 40 mg.dm-3 sa považuje za životu nebezpečnú 
pri inhalácii už v priebehu 5 až 10 minút. Koncentrácia 38 – 49 mg.dm-3 vyvoláva 
ihneď kašeľ, po 20 sekundách dráždi očné sliznice a po 4 – 5 minútach spôsobuje 
stav opitosti. Interval medzi expozíciou vyvolávajúcou narkózu a smrť je veľmi malý. 
Ak postihnutý zostáva v zamorenom prostredí, tak po strate vedomia prichádza 
rýchlo smrť, zvyčajne zastavením dýchania. 
         Pri nízkych koncentráciách nenastáva otrava naraz. Objavujú sa bolesti hlavy, 
závraty, búšenie srdca, slabosť, bezdôvodná veselosť, stav opitosti, žalúdočná 
nevoľnosť, dráždenie očí a dýchacích ciest. Koncentrácia benzínu 0,6 – 0,7 mg.dm-3 
môže po 8 hodinách vyvolať bolesti hlavy a príznaky dráždenia. Osemhodinovú 
expozíciu koncentrácie 0,95 – 1,2 mg.dm-3 väčšina ľudí pociťuje ako nepríjemnú, 
koncentrácia 3,6 mg.dm-3 po jednohodinovej expozícii dráždi oči, nos, hrdlo. Niektorí 
autori uvádzajú, že koncentrácie benzínových pár  do 4 mg.dm-3 nemajú žiadne 
účinky. 
         Pri injekčnej aplikácii je účinok podobný ako pri vypití, avšak má rýchlejší 
priebeh. Intravenózne usmrcujú 2 – 3 cm3 benzínu. 
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         Chronická otrava benzínom sa prejavuje funkčnými nervovými poruchami 
rozličného druhu, je sprevádzaná svalovou slabosťou, malátnosťou, chudnutím, 
podráždenosťou, ospalosťou alebo nespavosťou. Objavujú sa zápaly dýchacích 
ciest, dermografizmus. 
         Na potvrdenie toho, že expozícia benzínu môže urýchľovať aterosklerózu, nie 
je zatiaľ dosť dôkazov. Benzín nemožno považovať ani za karcinogén. 
         Pri pôsobení na kožu môže benzín vyvolať akútne zápaly, ale aj chronické 
ekzémy. Benzín kožu odtučňuje, preto je koža po jeho pôsobení suchá; účinkuje 
nepriaznivo aj na mazové žľazy. Nedostatočná rafinácia a vysoký obsah 
aromatických uhľovodíkov zosilňuje dráždivý účinok benzínu. 
         Prvá pomoc postihnutému otravou benzínom spočíva vo vynesení zo 
zamoreného prostredia na čistý vzduch. Pri poliatí benzínom vyzlečieme 
postihnutému odev, umyjeme kožu teplou vodou a mydlom. Pri inhalačnej otrave mu 
dáme dýchať kyslík a podávame antibiotiká. Pri perorálnej otrave pacientovi 
podávame 100 – 200 cm3 parafínového oleja s pridaním adsorpčného uhlia. Keďže 
po perorálnej otrave až v 50 % prípadov vzniká bronchopneumónia, neodporúča sa 
výplach žalúdka, len vypitie parafínového oleja. 
 
1.10  PETROLEJ 
 
         Petrolej sa získava destiláciou ropy. Je to zmes uhľovodíkov s teplotami varu 
v intervale 150 – 300 °C, podľa iných autorov 200 – 290 °C. Používa sa na svietenie, 
kúrenie a čistenie. Je to kvapalina charakteristického zápachu. Obsahuje uhľovodíky 
C12 až C18. Pary petroleja s koncentráciou 2 – 3 % sú v zmesi so vzduchom výbušné. 
Petrolej je horľavina II. triedy. Petrolej na svietenie nemá obsahovať viac ako 0,1 % 
síry. 
 
         Účinky na organizmus 
         Pri akútnej perorálnej otrave sa pripisuje takmer rozhodujúci význam tomu, či 
pri použití alebo následnom zvracaní, prípadne v súvislosti s výplachom žalúdka 
došlo k aspirácii. Tuhá látka v dýchacej sústave často spôsobuje smrtiacu 
bronchopneumóniu, resp. edém pľúc. Objaví sa v priebehu niekoľkých minút alebo 
hodín. Môže postihnutého buď rýchlo usmrtiť, alebo môže aj pomerne rýchlo ustúpiť; 
preto pri prvej pomoci pri perorálnej otrave nevyvolávame zvracanie. Niektorí autori 
tvrdia, že zmeny na pľúcach sa môžu vytvoriť aj bez aspirácie, a to v dôsledku 
pôsobenia vstrebaných a pľúcami vylučovaných uhľovodíkov. Ostatné príznaky sú 
podobné ako pri otrave benzínom. 
         Pre menšiu prchavosť petroleja sú inhalačné otravy zriedkavé. Pri chronickej 
otrave boli pozorované bolesti hlavy, závraty, nechutenstvo, zažívacie poruchy, 
svrbenie kože na rukách, nohách, pálenie očí, nespavosť, dušnosť, pocit celkovej 
slabosti. 
         Pri priamom styku kvapalného petroleja je koža odtučňovaná a môžu sa na nej 
prejaviť dermatitídy a ekzémy. Poškodená koža môže byť zasiahnutá plesňovými 
infekciami. 
 
1.11  NAFTA MOTOROVÁ 
  
         Motorová nafta sa používa ako palivo do dieselových motorov. Je to zmes 
kvapalných uhľovodíkov. Motorová nafta je nažltlá kvapalina typického zápachu. 
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Teploty varu jednotlivých zložiek motorovej nafty sa pohybujú v intervale 150 – 
360ºC. Teplota tuhnutia motorovej nafty pre letné obdobie je 4ºC, pre zimné obdobie 
- 22ºC.  Motorová nafta má menšiu hustotu ako voda (0,805 – 0,850 g.cm-3 ). Teplota 
vzplanutia kolíše podľa druhu v rozmedzí od 45ºC do 60ºC. teplota vznietenia je 
230ºC. Pri silnom zahrievaní motorovej nafty vznikajú explozívne zmesi so 
vzduchom. Pary motorovej nafty sú ťažšie ako vzduch. Hranice výbušnosti zmesi pár 
motorovej nafty so vzduchom sa pohybujú v intervale 0,6 – 6,5 % obj. Rozpustnosť 
motorovej nafty vo vode je veľmi malá. Motorová nafta je horľavina III. triedy – teplota 
vzplanutia je 55 – 100ºC. 
 
         Účinky na organizmus 
         Motorová nafta pri priamom kontakte dráždi kožu a ešte silnejšie oči. Nemožno 
vylúčiť vznik kožných ochorení; preto sa nesmie používať na umývanie a čistenie 
pokožky. Po každom styku kože s naftou treba postihnuté miesto umyť pomocou 
nedráždivých umývacích prostriedkov a ošetriť ho krémom. Dlhší a opakovaný styk 
s naftou môže u niektorých ľudí vyvolať zvýšenú citlivosť organizmu. 
         Pary nafty dráždia dýchacie cesty, ale aj oči a sliznice tráviacej sústavy. Vyššie 
koncentrácie pár pôsobia utlmujúco na centrálny nervový systém a môžu sa objaviť 
aj kŕče. 
         Pri silnom zahrievaní alebo pri horení nafty sa do ovzdušia môže uvoľniť aj 
sulfán, ktorý má dráždivé aj toxické účinky. 
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