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Úvod 
 
Chemopetrol, a.s. Litvínov se v oblasti petrochemie 

monomerů intenzivně zabývá vedle problematiky výzku-
mu procesu pyrolýzy1 mo�nostmi dal�ího zlep�ení ekono-
miky ethylenové jednotky vyu�itím a zhodnocením kom-
ponent obsa�ených v kapalných pyrolýzních frakcích. 
V roce 2004 byla úspě�ně zahájena výroba naftalenového 
koncentrátu, finalizováno know-how na výrobu dicyklo-
pentadienu (DCPD) a methyldicyklopentadienu 
(MeDCPD) z lehkého pyrolýzního benzinu a dokončeny 
podklady pro proces na výrobu pyrolýzních smol 
z pyrolýzního topného oleje. Současný výzkum Chemopet-
rolu je kromě jiného zaměřen na komplexní propracovaní 
mo�ných variant vyu�ití chemického potenciálu v�ech 
frakcí obsahujících nenasycené aromatické nebo alifatické 
uhlovodíky, které mohou být perspektivně vyu�ity jako 
suroviny pro výrobu uhlovodíkových pryskyřic. 

 
 

Uhlovodíkové pryskyřice 
 
Pojmem uhlovodíkové pryskyřice se rozumí směs 

polymerovaných uhlovodíků s nízkou molekulovou hmot-

ností (oproti plastům) a termoplastickými vlastnostmi. 
Komerčně se uhlovodíkové pryskyřice vyrábí u� více ne� 
90 let a patří k velmi důle�itým výrobkům chemického 
průmyslu. Jsou součástí papíru, pry�e, barev, lepidel, in-
koustů, podlahových krytin, textilu, tonerů, elektroniky, 
pneumatik, betonu a mnoha dal�ích produktů. Klíčovou 
vlastností pryskyřic, která se v těchto nejrůzněj�ích aplika-
cích uplatňuje, je jejich lepivost (přilnavost). Pou�ití prys-
kyřic s vývojem nových výrobků stále roste a poptávka po 
nich stoupá, čím� se soustavně roz�iřuje i nabídka nejrůz-
něj�ích speciálních pryskyřic a jejich uplatnění do stále 
nových oblastí. 

Uhlovodíkové pryskyřice je mo�né dělit na základě 
původu suroviny, typu struktury monomerů a délky mono-
merního řetězce. Výchozími surovinami mohou být buď 
fosilní materiály (ropa a uhlí) nebo biomateriály (dřevo, 
kůra citrusových plodů apod.). Monomerní řetězce mají 
alifatickou, aromatickou nebo cyklanickou strukturu 
a počet atomů uhlíku v těchto monomerech je od 4 do 10. 
Rozdělení uhlovodíkových pryskyřic podle tohoto klíče je 
shrnuto v tabulce I. 

Pro v�echny suroviny k výrobě pryskyřic je typické, 
�e se jedná o vedlej�í (mnohdy i odpadní) produkty zpra-
cování ropy, uhlí a dřeva (kromě pryskyřic z čistých mo-
nomerů). Je zřejmé, �e nej�ir�í surovinovou základnu pro 
výrobu pryskyřic (z hlediska zastoupených strukturních 
typů a rozsahu délek monomerních řetězců) poskytuje 
ropa, resp. její sekundární frakce. 

 
Z á k l a d n í  v l a s t n o s t i  u h l o v o d í k o v ý c h  
p r y s k y ř i c  

 
Vět�ina uhlovodíkových pryskyřic není vyráběna 

z jednotných a dobře definovaných čistých monomerů, ale 
z více či méně slo�itých multikomponentních směsí. Tyto 
směsi představují frakce s vět�ím počtem polyme-
rizovatelných látek, které často vykazují odli�né vlastnosti 
při polymeraci a poskytují odli�né produkty. Ka�dá kom-
ponenta tak přispívá různě k celkovému chování frakce 

Tabulka I   
Dělení uhlovodíkových pryskyřic (bez modifikovaných pryskyřic  ) 

Původ Typ suroviny Délka řetězce Hlavní slo�ky Označení 
Ropa alifatická C4 buteny polybutenové pryskyřice 
Ropa alifatická C5 piperylen, izopren, penteny alifatické / C5 pryskyřice 
Ropa aromatická C8-C10 homology styrenu a indenu aromatické / C9 pryskyřice 
Ropa aromatická C8-C9 styren, metylstyreny pryskyřice z čistých monomerů 
Ropa cyklanická C10 DCPD dicyklopentadienové pryskyřice 
Uhlí aromatická C9-C10 inden inden-kumaronové pryskyřice 
Dřevo cyklanická C10 terpeny polyterpenové pryskyřice 
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a ovlivňuje odli�ně vlastnosti konečného směsného pro-
duktu. Kromě vlastního slo�ení vstupní suroviny je rozho-
dujícím kritériem pro konečné vlastnosti pryskyřice 
i pou�itý technologický proces, který rozhoduje např. o tak 
podstatných vlastnostech, jako je distribuce molekulárních 
hmotností, a tím i rozpustnost pryskyřice. Pro tyto vztahy 
neexistují exaktní a známá pravidla. Přitom je nepochybné, 
�e chemické slo�ení pryskyřice je rozhodující pro aplikač-
ní oblasti, a tedy i její cenu. 

Proto�e je vět�ina pryskyřic tvořena několika různými 
monomery, není mo�né je úplně charakterizovat na mole-
kulární úrovni. Je proto třeba pou�ívat k popisu pryskyřic 
jejich základní fyzikální vlastnosti, jakými jsou např. bod 
měknutí, barva, viskozita, molekulová hmotnost, rozpust-
nost v různých typech rozpou�tědel a některé dal�í. Ze 
znalosti těchto vlastností je mo�né odhadovat jejich chová-
ní a navrhovat pryskyřice pro speciální aplikace. 

Bod měknutí. Bod měknutí je teplota, při které vyka-
zuje látka měřitelný tok nebo měknutí pod tíhou záva�í. 
Vyráběné uhlovodíkové pryskyřice pokrývají velice �iroké 
rozmezí bodu měknutí od kapalných a� po velmi tvrdé 
pryskyřice. 

Barva. Barva slou�í zejména k posouzení vhodnosti 
pryskyřice pro daný účel. Je ovlivněna polymeračními 
podmínkami � předev�ím teplotou a pou�itým katalyzáto-
rem (resp. iniciátorem) a surovinou. Barva slou�í navíc 
také k posouzení stárnutí pryskyřic. Na základě změny 
barvy pryskyřice po tepelné expozici lze předpovídat její 
termickou a oxidační stabilitu. Obecně platí, �e čím svět-
lej�í pryskyřice, tím �ir�í uplatnění nachází. Nejsvětlej�í 
jsou pryskyřice vyrobené z čistých monomerů a pryskyřice 
hydrogenované � tzv. �vodově bílé� pryskyřice (water-
white resins). 

Viskozita. Viskozita pryskyřice při standardní teplotě 
poskytuje informaci o molekulové hmotnosti a její distri-
buci. Podává také informaci o podmínkách, za nich� je 
roztavená pryskyřice čerpatelná. 

Molekulová hmotnost. Molekulová hmotnost a její 
distribuce jsou velmi důle�itými parametry, z jejich� zna-
lostí lze předpovídat chování a vlastnosti, a tedy 

i pou�itelnost uhlovodíkových pryskyřic. Ovlivňují zá-
kladní fyzikální vlastnosti pryskyřic � bod měknutí, roz-
pustnost, viskozitu (roztoku i taveniny), pevnost, tepelnou 
stálost a dal�í zejména odolnostní charakteristiky prysky-
řic. 

Rozpustnost. Mísitelnost uhlovodíkových pryskyřic 
s jinými sloučeninami (např. rozpustnost uhlovodíkových 
pryskyřic v polymerech) je klíčovým parametrem pro je-
jich pou�itelnost společně s příslu�nou látkou. 

 
Vy u � i t í  u h l o v o d í k o v ý c h  p r y s k y ř i c   

 
Vzhledem k tomu, �e je mo�né vyrábět velmi �irokou 

�kálu pryskyřic s rozmanitými vlastnostmi, nacházejí prys-
kyřice uplatnění v mnoha odli�ných aplikacích. Přehled 
základních aplikací jednotlivých typů pryskyřic je uveden 
v tabulce II. 

Lepidla představují největ�í vyu�ití uhlovodíkových 
pryskyřic, předev�ím pak tavná lepidla (hot melt adhesi-
ves) � pou�ívaná zejména v obalové technice, k lepení 
vazeb knih a překli�ek � a tlaková lepidla (pressure sensiti-
ve adhesives) � uplatňují se v lepicích páskách a nálep-
kách. Obecně slou�í uhlovodíkové pryskyřice pou�ívané 
v lepidlech ke zlep�ení přilnavosti tím, �e zvy�ují smáčecí 
schopnost základního polymeru.  

Tiskařské inkousty vy�adují pryskyřice s vysokým 
bodem měknutí, se světlou barvou, dobrou rozpustností 
v rozpou�tědlech inkoustů a schopností smáčet pigmenty. 
Dříve hojně pou�ívané přírodní pryskyřice jsou dnes na-
hrazovány zejména aromatickými a DCPD pryskyřicemi. 
Pryskyřice pro tyto aplikace zlep�ují přilnavost inkoustu 
a vytvrzují výsledný potisk. 

Pry� a kaučuk tvoří surovinu pro výrobu rozličných 
výrobků � pneumatik, podrá�ek, izolačních kabelů, do-
pravních pásů aj. Uhlovodíkové pryskyřice se do nich 
přidávají v mno�ství 5�10 % a slou�í zejména k jejich 
vyztu�ení. Zároveň v�ak zvy�ují pevnost pry�e v tahu, 
v prota�ení a odolnost vůči prolamování pry�e. Aromatic-
ké pryskyřice se hojně vyu�ívají do styren-butadienových 
kaučuků. 

Tabulka II   
Pou�ití jednotlivých typů pryskyřic v základních aplikacích2 

Typ pryskyřic/ aplikace Lepidla Nátěry Barvy Tiskařské inkousty Pry�e 
Alifatické ano ano ano − ano 
Aromatické ano ano ano ano ano 
DCPD − ano ano ano ano 
Butenové ano ano − − − 
Z čistých monomerů ano ano ano − − 
Terpenové ano − − − − 
Směsné C5− 
C9 

ano ano ano − ano 

Hydrogenované ano ano − − − 
Modifikované DCPD − − − ano − 



Chem. Listy 100, s53−s58 (2006)                                                  58. Sjezd chemických společností. Paliva, petrochemie, polymery 

s55 

Ochranné nátěry, barvy a laky mohou obsahovat kte-
rýkoliv druh uhlovodíkových pryskyřic. Aromatické prys-
kyřice jsou součástí na vzduchu vysou�ených nebo za níz-
kých teplot vypalovaných průmyslových základových 
nátěrů obsahujících alkydy. Pou�ívají se rovně� 
v hliníkových barvách, kde přispívají ke sní�ení jejich 
odprýskávání a zlep�ení jejich vysýchání. V lacích mají za 
úkol zvý�it jejich odolnost vůči vodě a zvý�it jejich tvr-
dost. 

 
P o t e n c i á l  C h e m o p e t r o l u  �  z d r o j e  
� r e s i n  f o r m e r s �  

 
Chemopetrol produkuje jako vedlej�í produkty pyro-

lýzy celou řadu nenasycených uhlovodíků vhodných pro 
výrobu pryskyřic (tzv. resin formers). Tyto uhlovodíky 
jsou obsa�eny v pyrolýzních kondenzátech − lehkém 
a tě�kém pyrolýzním benzinu a pyrolýzním plynovém 
oleji. Společným znakem těchto frakcí je vedle vysokého 
obsahu nenasycených uhlovodíků velmi nízký obsah ne-
čistot (neobsahují dusíkaté báze ani sirné sloučeniny). 
Předúprava surovin izolovaných z produktů pyrolýzy při 
dal�ím zpracování na uhlovodíkové pryskyřice tak nemusí 
zahrnovat (na rozdíl od předúpravy surovin zalo�ených na 
uhelné bázi) vypírku kyselých a bazických nečistot. Dal�í 
výhodou surovin izolovaných z produktů pyrolýzy je ni��í 
poměr indenů ku styrenům. Zatímco u surovin pocházejí-
cích z uhlí je tento poměr přibli�ně 7, u surovin pocházejí-
cích z pyrolýzy je přibli�ně 1. Díky tomu jsou pyrolýzní 
frakce flexibilněj�í pro přípravu surovin pro pryskyřice. 
Lze z nich vyrábět u��í či �ir�í frakce s �ádaným poměrem 
zmíněných monomerů a upravit tak vlastnosti vyráběných 
pryskyřic, a tak ovlivnit i oblasti jejich pou�ití. Detailně je 
typická distribuce nenasycených uhlovodíků v pyrolýzních 
kondenzátech uvedena v tabulce III. 

Lehký pyrolýzní benzin 
Lehký pyrolýzní benzin (LPB) je na ethylenové jed-

notce produkován jako patový produkt debutanizéru, kde 
jsou od nástřiku odděleny uhlovodíky C4. LPB je pak 
směs převá�ně uhlovodíků C5 a C6 s obsahem okolo 5 hm. 
% toluenu. Procesem dimerace dienů ve vařáku debutani-
zéru jsou v LPB obsa�eny navíc diméry cyklopentadienu 
a methylcyklopentadienu a příslu�né kodimery těchto cyk-
lických dienů s lineárními dieny. Kromě zmíněných uhlo-
vodíků jsou dále v LPB přítomny ve velmi nízkých kon-
centracích také ethylbenzen, styren a xyleny. V současném 
uspořádání ethylenové jednotky je LPB smícháván 
s tě�kým pyrolýzním benzinem a veden do procesu selek-
tivní hydrogenace benzinu na jednotku DPG (Droping 
Pyrolysis Gasoline), kde dochází hydrogenací do 1. stupně 
k odstranění těchto zajímavých dienů. 

 
Tě�ký pyrolýzní benzin 

Tě�ký pyrolýzní benzin (TPB) je v systému ethyleno-
vé jednotky separován v tzv. vodní pračce, kde dochází 
k jeho vykondenzování z pyrolýzního plynu. Kondenzát je 
zbavován lehkých uhlovodíků ve stripovací koloně a jako 
patový produkt odchází po smíchání s podílem LPB do 
procesu selektivní hydrogenace benzinu na jednotku DPG. 
Nehydrogenovaná forma TPB obsahuje vedle dominantní-
ho podílu benzenu, toluenu, směsi xylenů a styrenu výraz-
ný podíl nenasycených aromatických uhlovodíků C9: alfa- 
a beta-methylstyren, směs vinyltoluenů a inden. 

 
Pyrolýzní plynový olej 

Pyrolýzní plynový olej (PPO) je v litvínovské jednot-
ce separován jako boční odtah tzv. primární kolony. Jedná 
se o směs vý�evroucích uhlovodíků převá�ně aromatické-
ho charakteru, kde dominantní slo�kou je naftalen a směs 
methylovaných indenů. Od roku 2004 je z pyrolýzního 

Tabulka III   
Distribuce �resin formers� v pyrolýzních kondenzátech 

Slo�ka  
 lehký pyrolýzní benzin tě�ký pyrolýzní benzin pyrolýzní plynový olej 
Penteny 10,9 0,4 − 
Pentadieny 8,8 0,7 − 
Cyklopentadien 7,8 1,6 − 
Methylcyklopentadien 2,6 1,0 − 
Styren 0,2 8,3 0,2 
Methylstyreny − 1,1 0,1 
Vinyltolueny − 3,0 1,3 
Dicyklopentadien 6,5 0,2 − 
Methyldicyklopentadien 2,4 0,1 − 
Inden − 3,5 1,4 
Methylindeny − 1,1 22,4 
Naftalen − 0,2 37,7 
Suma Resin Formers 39,2 19,9 25,2 

Slo�ení [hm. %] 
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plynového oleje ve dvoustupňové rektifikační lince vyrá-
běn naftalenový koncentrát3,4. 

 
S u r o v i n y  p r o  u h l o v o d í k o v é  p r y s k y ř i c e  

 
Chemopetrol se izolací surovin pro uhlovodíkové 

pryskyřice  výzkumně zabývá u� od roku 1995, kdy byl 
odstartován výzkumný projekt zaměřený na mo�nost výro-
by DCPD z lehkého pyrolýzního benzinu. Tento projekt 
byl výzkumně dokončen v roce 2003. V současné době 
Chemopetrol disponuje kompletním know-how na výrobu 
DCPD vysoké i nízké kvality. V roce 2003 bylo na projekt 
výroby DCPD navázáno a byly zkoumány alternativy vyu-
�ití methyldicyklopentadienu, který je v technologii DCPD 
koncentrován jako vedlej�í produkt výroby 94% DCPD. 
V letech 1999−2004 byla v Chemopetrolu ve spolupráci 
s VUANCH Ústí nad Labem úspě�ně testována mo�nost 
vyu�ití předkapu z výroby naftalenového koncentrátu jako 
suroviny vhodné pro výrobu uhlovodíkových pryskyřic. 
Aktuálně je výzkumná spolupráce Chemopetrol-
VUANCH zaměřena na vyu�ití nenasycených aromatic-
kých uhlovodíků v tě�kém pyrolýzním benzinu jako cenné 
suroviny pro výrobu uhlovodíkových pryskyřic. Začlenění 
jednotlivých event. výrobních jednotek do systému ethyle-
nové jednotky je zakresleno na obr. 1. 

 

 
Výroba DCPD a MeDCPD 

 
Proces na výrobu technického DCPD rektifikací leh-

kého pyrolýzního benzinu vyvinul Chemopetrol ve spolu-
práci s V�CHT Praha4. Dicyklopentadien je mo�né 
v navrhované technologii vyrábět �ar�ovitě ve dvou vari-
antách kvality: 
1)  Izolace 78 a� 85% DCPD (DCPD 80), kde hlavní 

příměsí jsou MeDCPD. 
2)  Izolace 93 a� 95% DCPD (DCPD 94). 

V obou případech jsou dále mo�né dvě subvarianty 
výroby, a to s dimerací cyklopentadienu v LPB nebo bez 
dimerace cyklopentadienu. Při zavedení dimerace je mo�-

né reálně produkovat a� 26 kt DCPD rok−1 s koncentrací 
80 % a asi 20 kt DCPD rok−1 s koncentrací 94 %. Proces je 
flexibilně koncipován tak, aby mohl vyrábět v kampaních 
buď 80%  nebo 93−95% DCPD. Začlenění linky na výro-
bu DCPD do ethylenové jednotky je patrné ze schématu na 
obr. 1, zjednodu�ené technologické schéma pak na obr. 2. 

Lehký pyrolýzní benzin je ze spodku debutanizeru 
veden do série dimeračních reaktorů R, kde probíhá dime-
rační reakce cyklopentadienu s konverzí 60�70 %. LPB po 
výstupu z reaktorů vstupuje do rektifikační řady. V koloně 
C1 a C2 se postupně oddestilovává hlavní kvantum těka-
vých uhlovodíků, které jsou vraceny do ethylenové jednot-
ky jako pyrolýzní benzin do procesu selektivní hydrogena-
ce. V koloně C3 se oddestiluje DCPD od vý�evroucích 
látek, zbytek kolony (methyldicyklopentadienový koncent-
rát) je buď vracen do ethylenové jednotky jako pyrolýzni 
benzin do procesu DPG nebo mů�e být vyu�it jako surovi-
na pro izolaci MeDCPD. Hlavový produkt kolony C3 je 
veden jako nástřik do kolony C4, její� účelem je finální 
doči�tění a dosa�ení vysoké kvality DCPD. Slo�ení mo�-
ných produktů je uvedeno v tabulce IV, komerční charak-
teristiky DCPD obou eventuálních kvalit pak v tabulce V. 

 
 

Obr. 1. Schéma ethylenové jednotky s případnou izolací �resin 
formers� 
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Obr. 2. Zjednodu�ené schéma výroby DCPD 
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Tabulka IV   
Slo�ení produktů DCPD a MeDCPD [hm.%] 

Slo�ení/Produkt DCPD 80 DCPD 94 MeDCPD 
DCPD 80,2 93,8 13,2 
CPD-isopren 2,7 2,6 1,3 
CPD-piperylen 0,9 1,1 0,1 
MeDCPD 13,2 1,6 80,2 
di-MeDCPD 0,05 0,02 0,1 
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Izolace nehydrogenované frakce C9 
 

Dlouhodobým výzkumem bylo prokázáno, �e lze 
z tě�kého pyrolýzního benzinu účinně koncentrovat frakci 
s vysokým obsahem methylstyrenů, vinyltoluenů a indenu. 
Rovně� bylo prokázáno, �e připravené koncentráty jsou 
velmi dobrou surovinou pro výrobu uhlovodíkových prys-
kyřic a vyhovují svými parametry obecně známým ko-
merčním po�adavkům výrobců uhlovodíkových pryskyřic. 
Na základě těchto výsledků výzkumu byla navr�ena tech-
nologie separace C9 frakce z TPB s obsahem více ně� 50 
% vyu�itelných resin formers. 

Z hlediska kvality potenciální suroviny je mo�né uva-
�ovat buď o jednodu��í jednokolonové technologii separa-
ci resin formers z TPB nebo o mnohem výhodněj�í a flexi-
bilněj�í dvoukolonové destilaci TPB. Výhodou dvoukolo-
nového systému je mo�nost vyrobit surovinu opro�těnou 
od ne�ádoucího naftalenu a oligomerů, které jsou částečně 
obsa�eny v TPB nebo v něm postupně vznikají. Začlenění 

linky na izolaci nenasycené frakce uhlovodíků C9 (C9 RF) 
do ethylenové jednotky je patrné ze schématu na obr. 1, 
zjednodu�ené technologické schéma pak na obr. 3. 

Úloha první kolony spočívá v maximálním odstranění 
lehčích slo�ek včetně styrenu a minimalizaci ztrát methyl-
styrenů do destilátu. Druhá kolona oddestiluje koncentrát 
methylstyrenů a indenu tak, aby byl minimalizován obsah 
naftalenu v destilátu. Destilát druhé kolony je potom �áda-
ný produkt, tj. surovina pro výrobu uhlovodíkových prys-
kyřic. 

Dvoukolonovou technologií lze vyrobit asi 30 kt rok−1 
velmi kvalitní suroviny pro výrobu uhlovodíkových prys-
kyřic s minimálním obsahem ne�ádoucího naftalenu 
a oligomerů (C9 RF-Q2). V technologii kromě suroviny 
pro uhlovodíkové pryskyřice odpadá jako patový produkt 
druhé kolony tě��í frakce, která je svými vlastnostmi 
i slo�ením vhodná jako topné nebo proplachové médium. 
Vedle výroby suroviny pro pryskyřice s obsahem směsi 
v�ech �resin formers� (methylstyrenů, vinyltoluenů a inde-
nu) je dvoukolonový systém vhodný i pro přípravu kon-
centrátů skupin, tj. koncentrátu styrenů (C9 RF-HQ1) nebo 
indenu (C9 RF-HQ2). Chemopetrol má připraveno několik 
variant výroby z hlediska obsahu klíčových �resin for-
mers� a nečistot, viz tabulka VI. 

 
 

Nehydrogenovaná frakce C10 
 
Chemopetrol instaloval v roce 2004 na ethylenové 

jednotce technologii izolace naftalenového koncentrátu 
z pyrolýzního plynového oleje. Vedle naftalenového kon-
centrátu jsou vedlej�ími produkty tzv. naftalenový předkap 
a zbytek. Předkap je destilát první naftalenové kolony 
a obsahuje převá�ně směs uhlovodíků C9 a C10 
s výrazným podílem methylindenů. Zbytek je patový pro-
dukt druhé naftalenové kolony a zakoncentrovává 1- a 2-

Tabulka V   
Slo�ení produktů DCPD a MeDCPD  

 Slo�ka 
 jednotka DCPD 80 DCPD 94 
Dicyklopentadien hm.% 80 min 93 min 
Cyklopentadien hm.% 0,05 max 0,05 max 
DCPD +  kodimerya hm.% 99 min 99 min 
Trimery hm.% 0,10 max 0,05 max 
Benzen ppm 1 max 1 max 
Toluen ppm 50 max 50 max 
Barva, APHA − 50 max 50 max 
Peroxidy ppm 20 max 20 max 
Inhibitor (BHT) ppm 100−200 100−200 

Slo�ení 

a Dimery CPD s jinými dieny (isoprenem, pentadieny apod.) 

Obr. 3. Zjednodu�ené schéma izolace nenasycené C9 frakce 
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methylnaftalen.  
U provozních vzorků naftalenového předkapu bylo 

v rámci výzkumu pravidelně chromatograficky sledováno 
slo�ení a prováděny testy, během kterých byl předkap 
zpracován na pryskyřice. Vlastnosti vzniklých pryskyřic 
mohly být následně porovnávány s bě�nými komerčními 
charakteristikami. Dlouhodobým sledováním provozní 
frakce předkapu jako potenciální suroviny pro výrobu 
uhlovodíkových pryskyřic bylo zji�těno, �e je vhodný kon-
centrát resin formers s podílem více ne� 55 hm.% methy-
lindenů a obsahem naftalenu na hladině 1−2 hm.%, co� 
není pro dal�í zpracování na uhlovodíkové pryskyřice 
komplikující. Volbou podmínek polymerace předkapu 
byly získány pryskyřice s bodem měknutí v rozsahu 90 a� 
125 °C a barvou typickou pro aromatické pryskyřice od 
�luté po tmavě hnědou. Výtě�ek pryskyřice odpovídá 
prakticky úplné konverzi resin formers, tj. a� 60 %. 

Závěry výzkumu a testování naftalenového předkapu 
tedy jednoznačně ukazují, �e je mo�né proud vyu�ít jako 
surovinu pro výrobu uhlovodíkových pryskyřic. 

 
 

Závěr 
 
Chemopetrol disponuje významným zdrojem uhlovo-

díků vhodných pro dal�í zpracování na uhlovodíkové prys-
kyřice. Tyto zdroje jsou koncentrovány v pyrolýzních kon-
denzátech a bylo prokázáno, �e je lze izolovat, a tedy 
i nabízet jako suroviny pro dal�í zpracování výrobcům 
uhlovodíkových pryskyřic. V rámci výzkumných projektů 
během posledních let byl dopracován proces na výrobu 
dicyklopentadienu vysoké a nízké čistoty z lehkého pyro-
lýzního benzinu a navr�en proces pro separaci methyl-
dicyklopentadienu jako vedlej�ího produktu výroby DCPD 
vysoké čistoty. Dále byla navr�ena technologie na izolaci 

koncentrátu nenasycených aromatických uhlovodíků C9 
z tě�kého pyrolýzního benzinu a byla prokázána vhodnost 
pro výrobu pryskyřic předkapové frakce separované jako 
vedlej�í produkt výroby naftalenového koncentrátu. 

 
LITERATURA 

 
1. Herink T., Bělohlav Z., Zámostný P., Doskočil J., 

Lederer J., Svoboda P.: Chem. Listy 99, 443 (2005). 
2.  Ullmann�s encyclopedia of industrial chemistry. 6. 

vyd. Electronic release 1998. 
3.  Doskočil J., Malecký M.: 15. konference Aprochem,  

Milovy , 20−22. září 2004, sborník, str. 109. Milovy 
2004. 

4.  Pa�ek J., Herink T., Fulín P.: 12. konference Apro-
chem, Milovy, 13.−15. října 2003, předná�ka. Milovy 
2003. 
 
 
 
J. Lederera, T. Herinkb, and P. Fulínb (a Research 

Institute of Inorganic Chemistry, Department for refining 
and petrochemical research, Ústí nad Labem, b Che-
mopetrol a.s., Litvínov − Zálu�í ):  Utilization of By-
Products of a Steam Cracking Unit 

 
The research activities of Chemopetrol/VÚAnCh  in 

the area of steam cracking by-products utilization are de-
scribed.  

The main attention is paid to the treatment of pyroly-
sis gasoline and pyrolysis oil to obtain a feed for aromatic 
hydrocarbon resins. The two-column system for the pro-
duction of tailor-made cuts for syntheses of different resins 
is described. The process for a separation of dicyclopenta-
diene of various purities is mentioned, as well. 

  
 
 
 
 
 

Tabulka VI   
Nehydrogenovaná C9 frakce � varianty kvalit 

Slo�ka/Kvalita C9 RF-Q1 a C9 RF-Q2 C9 RF-HQ1 C9 RF-HQ2 
α + β-Methylstyren 7,09 6,22 8,11 6,25 
Vinyltolueny 24,65 24,70 33,23 1,30 
Inden 31,68 32,99 4,36 54,10 
Mindeny 2,43 1,84 − 2,57 
Naftalen 3,72 0,26 − 0,02 
Suma �resin formers� 65,86 65,76 45,70 64,22 
a C9 RF-Q1 je připravená na jednokolonovém systému, tj. s vy��ím obsahem naftalenu a oligomerů 


