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Úvod 
 

Sni�ování emisí výfukových plynů a jejich �kodlivos-
ti je hlavní hnací silou legislativního procesu v oblasti 
motorových paliv. Po úspě�ném sní�ení obsahu síry 
v palivech a� na 10 ppm se pozornost obrací na dal�í slo�-
ky paliv, zejména pak na aromatické uhlovodíky. Díky 
svému vysokému oktanovému číslu jsou aromatické uhlo-
vodíky �ádanou slo�kou automobilových benzinů. Je v�ak 
známo, �e jejich spalování v zá�ehových motorech vý-
znamně přispívá k emisím �kodlivých látek, zejména pak 
karcinogenního benzenu. Kromě toho vede sní�ení obsahu 
aromátů i ke sní�ení emisí oxidu uhličitého1. Proto je sna-
ha omezit obsah aromátů v benzinu; prozatím byl jejich 
maximální obsah sní�en ze 42 na 35 obj.% (cit.2). 
V případě motorové nafty je přítomnost aromátů ne�ádou-
cí nejen kvůli jejich vlivu na emise výfukových plynů, ale 
i kvůli jejich nízkému cetanovému číslu. Sní�ení cetanové-
ho čísla motorové nafty má za následek předev�ím vy��í 
emise NOx a uhlovodíků a zvý�ení spotřeby paliva1. Polya-
romáty se významně podílí na emisích pevných částic 
a polyaromatických uhlovodíků. Prozatím je legislativně 
omezen pouze obsah polyaromatických uhlovodíků, a to 
na 11 hm.% (cit.3). Lze v�ak očekávat dal�í sní�ení pří-
pustné koncentrace polyaromátů a zavedení limitu pro 
celkový obsah aromátů v motorové naftě1. 

Omezování obsahu aromátů v palivech znamená, �e 
je potřeba je nahradit jinými slo�kami a �e musí dojít i ke 
změnám v procesech, které jsou hlavními zdroji aromátů 
v palivech � katalytickém reformování a pyrolýze. 
V situaci, kdy pyrolýzní benzin není vyu�íván chemicky, 
ale jako slo�ka paliv, se vysoký obsah aromatických uhlo-
vodíků stává překá�kou pro jeho vyu�ití jako komponenty 
pro mísení automobilových benzinů. Přímá recyklace py-
rolýzního benzinu do nástřiku na pyrolýzu také není ře�e-
ním, proto�e aromáty jsou příli� stabilní a při pyrolýze 
podléhají zejména dealkylačním reakcím, které mají za 
následek převá�ně tvorbu benzenu a pouze nízké výtě�ky 
ethylenu a propylenu. Proto�e chemická spotřeba aroma-
tických uhlovodíků je výrazně ni��í ne� přebytek aromátů 

v surovinách pro výrobu automobilových paliv4, je nasna-
dě, �e je třeba se zaměřit na přeměnu aromatických frakcí 
tak, aby je bylo mo�né vyu�ít buď jako slo�ek automobilo-
vých paliv, anebo jako surovin pro pyrolýzu. 

 
 

Mo�nosti přeměny aromatických uhlovodíků 
 
Jednoznačně nejpřímočařej�í cestou k odstranění aro-

mátů je jejich hydrogenace na příslu�né nafteny. Hydroge-
nace je velmi podrobně prostudovaná a pokud se jedná 
o suroviny s nízkým obsahem síry, je mo�né ji provést na 
vzácných kovech (Pt, Pd) za relativně nízkých teplot 
(200�300 °C) a vyhnout se tak omezením vyplývajícím 
z termodynamické rovnováhy5,6. Tento problém nastává 
při pou�ití sulfidických katalyzátorů, které vy�adují vyso-
ké reakční teploty (nad 300 °C)5. Av�ak ani nasycení ve�-
kerých aromátů není mnohdy dostačující, proto�e dojde 
např. k poklesu oktanového čísla benzinů, nedostatečnému 
nárůstu cetanového čísla motorových naft či nedostatečné-
mu nárůstu výtě�ků ethylenu a propylenu při pyrolýze. 
Nabízí se proto následné zhodnocení decyklizací naftenů, 
jí� předchází hydrogenace aromátů, a to buď 
v samostatném stupni, anebo v jednom stupni spolu 
s decyklizací. 

Otevření naftenického kruhu (decyklizace naftenů) je 
mo�né dosáhnout dvěma základními přístupy � selektiv-
ním a neselektivním otvíráním kruhu. Při neselektivním 
otvírání naftenického kruhu je decyklizace naftenu dopro-
vázena �těpením a výsledný produkt tak obsahuje převá�ně 
uhlovodíky C2 � C4. Tento přístup byl detailně popsán 
skupinou profesora Weitkampa4 a je bě�ně označován jako 
ARINO (z angl. aromatic ring opening). Naproti tomu při 
selektivním otvíraní naftenického kruhu dochází pouze 
k hydrogenolýze jedné vazby mezi uhlíkovými atomy 
a konečný produkt obsahuje alkany se stejným počtem 
uhlíků jako měl výchozí naften7. Vhodnými katalyzátory 
pro hydrogenolýzu naftenů jsou zejména Ir, Rh a Pt nane-
sené na nosiči (alumina, silika, zeolity)7,8. Velmi důle�itý-
mi parametry, které určují selektivitu decyklizace7,8, jsou 
kyselost nosiče a zejména velikost krystalitů aktivního 
kovu. 

Z vý�e uvedeného je zřejmé, �e neselektivní proces 
mů�e nalézt uplatnění pouze pro přípravu suroviny pro 
pyrolýzu, zatímco selektivní proces by bylo mo�né uplat-
nit při zhodnocení naftenické (resp. aromatické) frakce jak 
do motorových paliv, tak i pro přípravu suroviny pro pyro-
lýzu. Z důvodu mo�ného �ir�ího uplatnění postupu selek-
tivního otvírání naftenického kruhu bude následující dis-
kuse zaměřena právě na tento postup. Z hlediska výchozí-
ho slo�ení a po�adavků na slo�ení po decyklizaci naftenů 
je mo�né problematiku otvírání naftenického kruhu rozdě-
lit do tří oblastí: automobilové benziny, motorová nafta 
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a zpracování pyrolýzního benzinu na surovinu pro pyrolý-
zu. 

 
A u t o m o b i l o v é  b e n z i n y  

 
Aromatická frakce mů�e být upravena pro pou�ití do 

automobilového benzinu kombinací hydrogenace a decyk-
lizace vzniklých naftenů. Motivace pro takovýto přístup je 
zřejmá z tabulky I. Zatímco samotná hydrogenace vede 
k poklesu oktanového čísla, decyklizací spojenou 
s izomerací je mo�né oktanové číslo opět zvý�it. V zájmu 
dosa�ení vysokého oktanového čísla je třeba zaručit maxi-
mální rozvětvenost výsledného alkanu. Toho lze dosáh-
nout selektivní hydrogenolýzou vazeb mezi sekundárními 
(tedy nesubstituovanými) uhlíky naftenického kruhu. Je 
známo, �e hydrogenolýza cyklopentanického kruhu je 
mnohem rychlej�í ne� kruhu cyklohexanického a �e rych-
lost hydrogenolýzy klesá s počtem substituentů na nafte-
nickém kruhu7,8. Z toho vyplývá, �e je výhodné spojit hyd-
rogenolýzu naftenického kruhu s jeho izomerací. 

McVicker a spol.7 dosáhli při konverzích v rozmezí 
20�50 % (reakční teplota 275 °C, 20 hm.% reaktantu 
v n�hexanu) otevření naftenického kruhu disubstituova-
ných cyklopentanů se selektivitou téměř 100 %; selektivity 
při vy��ích konverzích nebyly publikovány. Je v�ak mo�né 
předpokládat, �e dojde k jejich poklesu. Do a spol.9 se 

zabývali přímou hydrogenolýzou dimethylcyklohexanů 
a ukázali, �e �těpení vazeb v naftenickém kruhu je závislé  
mimo jiné i na disperzi iridia a jeho nosiči9. Zatímco kata-
lyzátor s nízkou disperzí Ir (Ir/SiO2) výrazně upřednostňo-
val �těpení nesubstituovaných vazeb, na katalyzátoru 
s vysokou disperzí (Ir/Al2O3), vzrostla hydrogenolýza sub-
stituovaných vazeb na úkor nesubstituovaných9. Při teplotě 
320 °C bylo dosa�eno konverzí v rozmezí 60�80 % a se-
lektivit v rozmezí 60�70 % při konverzi cca 70 %. 
S rostoucí konverzí docházelo i k hydrogenolýze alkanic-
kého řetězce a tvorbě C7 alkanů9.  

Z uvedených literárních poznatků lze shrnout, �e ok-
tanové číslo hydrogenovaných aromatických frakcí je 
mo�né zvý�it pouze za předpokladu, �e hydrogenolýza 
bude doprovázena izomerací. Výhodná by byla zejména 
izomerace cyklohexanového kruhu na cyklopentanový, 
čím� by se usnadnila hydrogenolýza naftenů, i kdy� jen 
částečně, proto�e zároveň by do�lo k sní�ení počtu vazeb 
mezi sekundárními uhlíky. Produkty by tak byly převá�ně 
di- a trimethylpentany, tedy látky se stejným nebo vy��ím 
oktanovým číslem ne� výchozí nafteny. Naproti tomu pří-
mou hydrogenolýzou by vznikala směs převá�ně mono- 
a dimethylpentanů a pokud by výsledný produkt nebyl 
izomerován, oktanové číslo by se oproti výchozí směsi 
s nafteny sní�ilo. 

 
M o t o r o v á  n a f t a  

 
Rostoucí poptávka po motorové naftě a tlak na co 

nejlep�í zhodnocení ropné suroviny mají za následek sna-
hu o vyu�ití i méně vhodných středních destilátů ze sekun-
dárních procesů zpracování ropy pro výrobu motorové 
nafty. Typickým příkladem je lehký cyklový olej (LCO) 
z fluidního katalytického krakování (FCC), který je produ-
kován ve velkých mno�stvích. Jeho zpracování na motoro-
vou naftu představuje kvůli vysokému obsahu síry a aro-
mátů záva�ný problém a je mu v současnosti věnována 
velká pozornost12−16. Pouhá hydrogenace přítomných aro-
mátů nevede k dostatečnému nárůstu cetanového čísla, 
a proto je snaha ho dále zvý�it pomocí selektivního otevře-
ní naftenického kruhu. Převa�ující slo�kou LCO jsou aro-
máty, a to zejména aromáty obsahující 2 nebo 3 aromatic-
ké kruhy v molekule, co� umocňuje slo�itost problému. 
Kubička a spol.12,13 ukázali, �e izomerace je nezbytně nut-
ným reakčním krokem při selektivní hydrogenolýze deka-
linu a �e selektivního otevření naftenického kruhu lze do-
sáhnout jak na zeolitech v protonické formě, tak i na zeoli-
tech obsahujících aktivní kov. Výtě�ek produktů vzniklých 
otevřením naftenického kruhu byl výrazně vy��í v případě 
zeolitů s platinou, nicméně i tak dosahoval pouze 30 % 
a do�lo k otevření pouze jednoho naftenickéhu kruhu13. 
Tyto výtě�ky jsou srovnatelné s výtě�ky dosa�enými při 
současné hydrogenaci a selektivní hydrogenolýze 1-methyl-
naftalenu14. 

Dosavadní literární poznatky naznačují, �e realizace 
přeměny LCO na vhodnou komponentu pro motorovou 
naftu je mo�ná. Nicméně hlavní zhodnocení této frakce je 
v důsledku její hydrogenace; otvírání naftenického kruhu 

Tabulka I 
Oktanová čísla C7 a C8 aromátů, naftenů a alkanů10 

Sloučenina OČVM+ OČMM+ 
Toluen 120,0 103,5 
Methylcyklohexan 74,8 71,1 
n-Heptan 0,0 0,0 
3-Methylhexan 52,0 55,0 
2,2-Dimethylpentan 92,8 95,6 
2,4-Dimethylpentan 83,1 83,8 
2,2,3-Trimethylbutan 112,1 101,3 
o-Xylen − 100,0 
m-Xylen 117,5 115,0 
p-Xylen 116,4 109,6 
1,2-Dimethylcyklohexana 81 79 
1,3-Dimethylcyklohexana 67 64 
1,4-Dimethylcyklohexana 68 65 
n-Oktan <0 <0 
2-Methylheptan 21,7 23,8 
2,4-Dimethylhexan 65,2 69,9 
2,2,3-Dimethylpentan 108,7 99,9 
2,2,4-Dimethylpentan 100,0 100,0 
a podle11, + OČVM � oktanové číslo výzkumnou metodou, 
OČMM � oktanové číslo motorovou metodou 
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přispívá jen men�í měrou. Záva�ným problémem je nut-
nost izomerace bicyklických naftenů před jejich hydroge-
nolýzou, neboť v případě bifunkčního katalyzátoru dochá-
zí i k následné izomeraci produktů a to vede ke sni�ování 
jejich cetanového čísla. 

 
Z p r a c o v á n í  a r o m a t i c k ý c h  b e n z i n ů   
n a  s u r o v i n u  p r o  p y r o l ý z u  

 
Benzinové frakce s vysokým obsahem aromátů jsou 

nevhodné pro zpracování na pyrolýze. Důvodem jsou níz-
ké výtě�ky olefinů (ethylenu a propylenu) a vysoké výtě�-
ky pyrolýzního benzinu a pyrolýzních olejů. Primární ben-
zin tradičně zpracovávaný pyrolýzou obsahuje do 6 hm.% 

aromátů a nepředstavuje záva�něj�í problém. V souvislosti 
s nadprodukcí aromátů jsou v�ak na pyrolýzu dodávány 
benziny s obsahem aromátů a� 15 hm.%. Vy��ích výtě�ků 
olefinů z takovéto aromatické suroviny by mělo být mo�né 
dosáhnout v případě hydrogenace aromátů na nafteny. 
Av�ak jak je v�eobecně známo, výtě�ky ethylenu 
z pyrolýzy cyklanů jsou výrazně ni��í ne� z pyrolýzy od-
povídajících n-alkanů. Modelové pokusy s čistými uhlovo-
díky ukázaly, �e výtě�ky ethylenu z C7 a C8 alkanů jsou 
zhruba o 20 hm.% vy��í ne� z odpovídajících cyklanů17,18. 
Naopak výtě�ky propylenu z těchto n-alkanů a cyklanů 
jsou srovnatelné17,18. To naznačuje, �e otevřením naftenic-
kého kruhu by mělo být mo�né dosáhnout dal�ího zvý�ení 
výtě�ku olefinů a sní�ení výtě�ku pyrolýzního benzinu 
a pyrolýzních olejů. K ověření této hypotézy byl proveden 
simulační výpočet pyrolýzy benzinů různého slo�ení 
(software Pyrol19) � aromatického, naftenického a alkanic-
kého benzinu. 

Výchozí surovinou byl reálný benzin dodaný jako 
surovina pro ethylenovou jednotku v Litvínově s relativně 
vysokým obsahem aromátů (15,5 hm.%), který je označen 
jako F1 (tabulka II). Slo�ení naftenické suroviny (F2) od-
povídá slo�ení F1 po její téměř úplné hydrogenaci; aromá-
ty jsou hydrogenovány na odpovídající nafteny, slo�ení 
alkanů se nemění a nedochází k izomeraci. Pokud hydro-
genace vedla k naftenům, které nebyly v databázi modelu, 
byly tyto nahrazeny co nejpodobněj�ím naftenem (např. 
v�echny přítomné methyl-isopropylbenzeny poskytly hyd-
rogenací 1,3-methyl-isopropylcyklohexan). Slo�ení po-
slední suroviny (F3) bylo odvozeno z naftenické suroviny 
(F2) s vyu�itím teoretických poznatků o přeměnách nafte-
nických uhlovodíků na alkany � přednostně dochází ke 
�těpení mezi dvěma sekundárními uhlíkovými atomy 
a konverze méně substituovaných naftenů je vy��í ne� 
konverze naftenů s více substituenty7,9. Bylo předpokládá-
no, �e je vyu�íván katalyzátor obsahující Ir nanesené na 
nosiči s izomeračními schopnostmi (tj. usnadňující kon-
trakci cyklohexanového kruhu) a se zanedbatelnou krako-
vací a dehydrogenační aktivitou. Výpočet slo�ení F3 vy-
cházel z předpokladu, �e se dosáhne průměrné konverze 
naftenů cca 50 %. Z výsledného slo�ení suroviny F3 
(tabulka II) je patrné, �e v důsledku přítomnosti substi-
tuentů na cyklanickém kruhu dochází k přeměně naftenů 
přednostně na iso-alkany (93 %) a jen částečně na �ádaněj-
�í n-alkany. Pokud otevření naftenického kruhu vedlo 
k iso-alkanům, které nebyly v databázi modelu, byly tyto 
nahrazeny co nejpodobněj�ím isoalkanem. 

 Podmínky pyrolýzy v simulačním výpočtu byly 
stejné pro v�echny tři suroviny a některé z nich jsou uve-
deny v tabulce II. Výsledky pyrolýzy surovin F1�F3 jasně 
ukazují, �e hydrogenací F2 a kombinací hydrogenace 
a otevření naftenického kruhu (F3) lze dosáhnout výrazné-
ho sní�ení výtě�ku kapalných produktů a zvý�ení výtě�ků 
plynných produktů. Pohled na detailní distribuci plynných 
produktů (tabulka II) naznačuje, �e na zvý�ení tvorby ply-
nů oproti základní surovině F1 se v obou případech F2 
a F3 podílí předev�ím vy��í tvorba methanu, ethylenu a 
propylenu. Zajímavé je pak zejména zji�tění, �e výtě�ek 

Tabulka II 
Slo�ení surovin, podmínky pyrolýzy a výtě�ky produktů 
získané simulačním výpočtem 

Surovina F1+ F2+ F3+ 

n-Alkany 19,1 19,1 20,8 
iso-Alkany 31,6 31,6 53,4 
Cyklany 33,6 48,6 25,1 
Aromáty 15,5 0,5 0,5 

Provozní podmínky a:       
Poměr H2O/surovina, 
kg kg−1 

0,5 0,5 0,5 

Výstupní teplota vlá-
senky, °C 

848,0 848,0 848,0 

Doba zdr�ení, s 0,37 0,36 0,36 
Konverze, % 99,2 99,7 99,8 

Distribuce produktů, hm.%:       
Plyny 64,1 71,7 75,8 
Pyrolýzní benzin 27,0 22,5 19,7 
Pyrolýzní oleje 9,0 5,8 4,6 

Simulované výtě�ky produktů, hm.%:       
Methan 12,7 14,1 15,8 
Ethylen 23,4 26,1 25,2 
Propylen 13,4 15,0 17,2 
1,3-Butadien 6,0 6,8 6,1 
C5 frakce 4,1 4,9 5,0 
C6-C8 nearomáty 5,2 7,0 6,4 
Benzen 7,5 7,1 5,5 
Toluen 6,0 2,6 2,3 
C8 aromáty 3,5 0,9 0,6 

Slo�ení suroviny, hm. %:       

a simulace vlásenky GK6, + F1 � aromatický benzin, F2 � 
naftenický benzin, F3 � alkanický benzin 
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ethylenu ze suroviny F3, tedy po přeměně cca 50 % nafte-
nů na alkany, je mírně ni��í ne� u naftenické suroviny, a to 
i přesto, �e celkový výtě�ek plynů je u alkanické suroviny 
vy��í (tabulka II). Pozorovaný pokles výtě�ku ethylenu je 
kompenzován vy��ími výtě�ky methanu a propylenu a lze 
jej vysvětlit vysokým stupněm větvení přítomných alkanů; 
přes 90 % naftenů, které byly přeměněny na alkany, tvoří 
isoalkany s jedním, dvěma a třemi substituenty. �těpení 
těchto alkanů vede jen částečně ke vzniku ethylenu a tvoří 
se naopak vět�í mno�ství propylenu a methanu. 

Pozorované sní�ení mno�ství vznikajících kapalných 
produktů je způsobeno předev�ím poklesem produkce 
pyrolýzních olejů (pokles o 36 a 49 % pro suroviny F2 
a F3 oproti surovině F1) a méně pak ni��í tvorbou pyrolýz-
ního benzinu (pokles o 16 a 27 % pro suroviny F2 a F3 
oproti surovině F1) (tabulka II). Lze tedy konstatovat, �e 
hydrogenace i kombinace hydrogenace a otevření naftenic-
kého kruhu mají zásadní vliv na sní�ení tvorby kapalných 
produktů při pyrolýze. Detailní slo�ení pyrolýzního benzi-
nu vypovídá o tom, �e jeho omezená produkce je způsobe-
na hlavní měrou díky poklesu tvorby aromátů (tabulka II). 
Navíc lze i vypozorovat, �e aromáty s vy��ím počtem uhlí-
ků vykazují výrazněj�í pokles tvorby (tabulka II). Na zá-
kladě toho lze usuzovat, �e sní�ení produkce aromátů 
s vy��í molekulovou hmotností stojí za výrazným pokle-
sem tvorby pyrolýzních olejů. 

 
 

Závěr 
 
Na příkladu výroby motorových paliv bylo ukázáno, 

�e současný trend sni�ování obsahu aromatických uhlovo-
díků v palivech vy�aduje jejich přeměnu na látky, které 
jsou po v�ech stránkách přijatelné jako slo�ky paliv. 
V některých případech mů�e být �ádoucí doplnit hydroge-
naci otevřením naftenického kruhu a dále tak zvý�it okta-
nové nebo cetanové číslo paliva. Kombinaci hydrogenace 
a otevření naftenického kruhu je mo�né uplatnit i ke zhod-
nocení aromatických benzinových frakcí pro pyrolýzu 
a dosáhnout tak vy��ích výtě�ků olefinů a ni��ích výtě�ků 
méněhodnotných kapalných produktů. 
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D. Kubička and J. Lederer (Research Institute of 

Inorganic Chemistry, Department for Refining and Petro-
chemical Research, Ústí nad Labem): Catalytic Transfor-
mations of Naphtehenes in Petroleum Fractions 

 
The paper discusses the possibilities of transforma-

tions of naphthenes in petroleum fractions (mainly motor 
fuels fractions) to keep or even improve their properties 
after saturating the present aromatics. Hydrogenolysis and 
ring-opening are the key techniques to achieve this goal. 
While higly-branched iso-alkanes are the targeted products 
in petrol, n-alkanes are desired in diesel fuel. A case study 
of a possible scenario to improve the quality of steam 
cracker feedstock is presented in detail. 


