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převést dicyklopentadien zpět na monomer (reakce 1). 
Obě sloučeniny tak tvoří vzájemně propojenou sou-

stavu, kterou lze vyu�ít při řadě chemických reakcí a prů-
myslových technologií. Je proto vhodné pojednávat 
o dicyklopentadienu nikoliv samostatně, ale společně 
s jeho monomerem. Vzhledem k chemické reaktivitě sys-
tému DCPD/CPD a relativně nízké ceně se stal dicyklo-
pentadien klíčovou výchozí surovinou pro ekonomicky 
významnou skupinu návazných monomerů, polymerů, 
pryskyřic a řadu specialit s vysokou přidanou hodnotou, od 
organických chemikálií a lékových substancí a� po par-
fumérské komponenty. Je samozřejmé, �e tento krátký 
příspěvek nemů�e ani zdaleka přinést úplný přehled mo�-
ností uplatnění DCPD v chemii a v dal�ích oblastech 
a není to ani jeho záměrem. Přehled vyu�ití DCPD je za-
měřen jen na chemické výrobky z DCPD významné 
z hlediska jeho celkové spotřeby.  

 
 

Vlastnosti  
 
Dicyklopentadien se vyskytuje ve dvou stereoisomer-

ních formách: exo a endo. Produktem dimerace CPD při 
teplotách do cca 150 °C je téměř výhradně endo-DCPD, 
zatímco exo isomer se tvoří a� při teplotách vy��ích. Ko-
merční produkty DCPD obsahují převá�ně jen endo-
DCPD. Chemicky čistý DCPD je bezbarvá krystalická 
látka (b.t. 33,6 °C), av�ak komerční produkty ni��í čistoty 
jsou vět�inou kapalné. Jeliko� DCPD spontánně reaguje 
s kyslíkem za tvorby hydroperoxidů, které se postupně 
rozpadají a iniciují tvorbu �lutých gumovitých produktů, 
skladuje se za nepřístupu vzduchu a zpravidla 
v přítomnosti stabilizátorů. Při svém n.b.v. (172 °C) se 
DCPD rychle rozkládá na cyklopentadien. 

Cyklopentadien je bezbarvá kapalina o b.v. 41,4 °C. 
Lze ji uchovávat pouze v oblasti velmi nízkých teplot, kdy 
dimerace probíhá pomalu. Proto se tohoto způsobu nevyu-
�ívá a ve�kerý cyklopentadien se převádí na stabilněj�í 
dimer. V tomto stavu je skladován a přepravován. 
V chemických reakcích nebo technologiích pak vystupuje 
DCPD jako výchozí látka, přesto�e v některých případech 
je reakční slo�kou monomerní cyklopentadien (příkladem 
je např. výroba ethylidennorbornenu pro EPDM elastome-
ry). 

Vzhledem k �irokému uplatnění DCPD a CPD byla 
chemie obou látek intenzivně zkoumána a je v chemické 
literatuře velmi dobře zdokumentována. V tomto bodě 
odkazujeme na mnohé přehledné článkynapř. 5−12 nebo na 
známé encyklopedie (Rodd's chemistry of Carbon Com-
pounds, Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technolo-
gy, Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry 
apod.). 
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Úvod 

 
V úvodníku �Blýská se na lep�í časy ve vývoji che-

mických procesů?� únorového čísla Chemických listů1 
zmínil prof. Josef Pa�ek realizaci investiční akce vybudo-
vání výrobny technického dicyklopentadienu v Unipetrolu 
RPA Litvínov. Tato investice si získala pozornost zejména 
tím, �e není realizována na základě cizího know-how, jak 
je ve výrobě základních chemikálií v České republice bě�-
né, ale naopak, �e proces byl vyvinut jako jeden z mála na 
domácí půdě2,3. Plánovaná kapacita výroby je 26 000 t rok−1, 
co� představuje přibli�ně 6−7 % světového a 25−30 % ev-
ropského trhu s dicyklopentadienem4. Česká republika by 
se tak měla v blízké době stát významným evropským 
producentem dicyklopentadienu. Pova�ujeme proto za 
aktuální tuto významnou petrochemickou komoditu �ir�í-
mu okruhu čtenářů Chemických listů přiblí�it. 

Dicyklopentadien (DCPD) je systematickým ná-
zvoslovím 3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-4,7-methanoinden či 
podle von Baeyerova názvoslovného principu tricyklo-
[5.2.1.02,6]-deka-3,8-dien. Vzniká velice snadno dimerací 
1,3-cyklopentadienu (CPD) Dielsovým-Alderovým me-
chanismem. Reakce je silně exotermní a probíhá spontán-
ně ji� při teplotách kolem 20 °C. Při zvý�ené teplotě lze 
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Průmyslové vyu�ití 
 
Dicyklopentadien se na trhu objevuje ve čtyřech kva-

litativních třídách, li�ících se koncentrací DCPD: 
− nízká čistota 60−75 %  (pro výrobu uhlovodíkových 

pryskyřic), 
− střední čistota 80−85 %  (pro výrobu nenasycených 

polyesterových pryskyřic), 
− vysoká čistota 92−95 %  (pro výrobu derivátů 2-nor-

bornenu, pro výrobu dienových a cykloolefinových 
kopolymerů s ethylenem a propylenem, pro výrobu 
chemických specialit), 

− �ultračistý� DCPD 98−99,5 % (pro výrobu poly-
DCPD RIM technologií). 
 
Přes 90 % světové produkce DCPD se uplatňuje při 

výrobě polymerních materiálů a pryskyřic, zbylá část při 
výrobě chemických specialit (polychlorovaných pesticidů, 
polyhalogenovaných retardérů hoření, metalocenových 
katalyzátorů apod.). Zhruba polovina světové produkce se 
spotřebuje na výrobu uhlovodíkových pryskyřic (HCR, 
hydrocarbon resins), 20−30 % na nenasycené polyesterové 
pryskyřice (UPR, unsaturated polyester resins) a 8−11 % 
na výrobu ethylidennorbornenu pro EPDM elastomery. 
Dále je uveden přehled nejdůle�itěj�ích polymerních mate-
riálů, ve kterých končí vět�ina světové produkce DCPD. 

 
Uhlovodíkové pryskyřice (HCR) 

 
Obecně se jedná o směs polymerovaných uhlovodíků 

s nízkou molekulovou hmotností (oproti plastům) a termo-
plastickými vlastnostmi. Uhlovodíkové pryskyřice3,13−16 

nejsou sice hlavní komponentou �ádného samostatného 
průmyslového výrobku, jsou v�ak důle�itou součástí celé 
�kály významných průmyslových výrobků: papíru, pry�e, 
barev, lepidel, tiskařských inkoustů, podlahových krytin, 
textilu, bot, tonerů, elektroniky, pneumatik, betonu a mno-
ha dal�ích. Klíčovou vlastností uhlovodíkových pryskyřic, 
která se v těchto nejrůzněj�ích aplikacích uplatňuje, je 
jejich lepivost (přilnavost). Uhlovodíkové pryskyřice na-
hrazují dříve pou�ívané přírodní pryskyřice a s vývojem 
nových výrobků jejich uplatnění stále roste a poptávka po 
nich stoupá. Uhlovodíkové pryskyřice nejsou zpravidla 
vyráběny z čistých monomerů, ale z více či méně slo�itých 
multikomponentních směsí aromatických nebo nenasyce-
ných uhlovodíků a vět�inou z méně hodnotných nebo do-
konce odpadních technologických frakcí. Pro výrobu prys-
kyřic na bázi DCPD se zpracovává méně kvalitní produkt 
s ni��ím obsahem DCPD (60−80 %). Pryskyřice vznikají 
termickou nebo katalytickou oligomerací DCPD a dal�ích 
reaktivních slo�ek obsa�ených v surovině. Vyrábějí se 
v řadě typů s odli�nou teplotou měknutí, různě modifiko-
vané. Pro četné aplikace se vzniklé pryskyřice hydrogenují 
z důvodu zlep�ení barvy a termické stability (tzv. světlé 
uhlovodíkové pryskyřice). Nenasycené DCPD pryskyřice 
jsou pou�ívány pro nátěry a laky. Pro zlep�ení pojivových 
vlastností mohou reagovat s vybranými chemickými látka-

mi, jako je např. maleinanhydrid. Hydrogenované DCPD 
pryskyřice se pou�ívají v barvách pro silniční značení (kde 
je důle�itá jejich světelná stabilita a chemická odolnost), 
v papírenských klí�idlech nebo spolu s termoplastickými 
kaučuky tvoří tavná lepidla. Typickými aplikacemi posled-
ně jmenované skupiny je výroba adheziv na pleny a hygie-
nické potřeby pro �eny. Chemicky modifikované DCPD 
pryskyřice a DCPD-kopolymery jsou pou�ívány 
v tiskařských inkoustech. 

 
Nenasycené polyesterové pryskyřice (UPR) 

 
Nenasycené polyesterové pryskyřice13,17−19 jsou rozto-

ky lineárních nenasycených polyesterů v polymeraci 
schopných monomerech, zpravidla ve styrenu. Polyestery 
jsou připravovány polykondenzací směsi nenasycené 
a nasycené dikarboxylové kyseliny s dioly. Nenasycenou 
kyselinou je vět�inou maleinanhydrid, nasycenou ftala-
nhydrid. V případě UPR na bázi DCPD je jednou z kyselin 
účastnící se polyesterifikace anhydrid kyseliny endome-
thylen-tetrahydroftalové (endo-bicyklo[2.2.1]hept-5-en-
2,3-dikarboxylové, EMTHP) vzniklý Dielsovou-
Alderovou reakcí CPD s maleinanhydridem. UPR na bázi 
DCPD se vět�inou vyrábějí dvoustupňově, jeden 
z bě�ných postupů uvádíme. Ethylenglykol se při teplotách 
pod 150 °C nechá reagovat s maleinanhydridem a teprve 
poté je do směsi přidán DCPD a postupně zvedána reakční 
teplota na 200 °C. Vzniklý polyester je po ochlazení roz-
pu�těn ve směsi styrenu a inhibitorů.  

UPR v kombinaci se skelnými vlákny tvoří základ 
skelných laminátů pou�ívaných jako konstrukční materiály 
v loďařském a automobilovém průmyslu. Nezpevňované 
slou�í k přípravě laků, pojiv, umělých mramorů apod. 
DCPD byl původně do produkce UPR zaváděn jako lev-
něj�í náhrada ftalanhydridu u ni��ích kvalit UPR. Průkop-
níkem v USA byla na začátku 80. let společnost Owens-
Corning, pou�ívající DCPD ve svých formulovaných smě-
sích pro UPR pryskyřice (Atryl®). Významnou výhodou 
těchto typů byly ni��í náklady spočívající v ni��í spotřebě 
styrenu (ni��í viskozita UPR na bázi DCPD), a náhradě 
ftalanhydridu právě DCPD a propylenglykolu ethylengly-
kolem. Vzhledem k současným environmentálním tlakům 
jsou ni��í emise styrenu z UPR pozitivem. Oproti stan-
dardním UPR mají ty na bázi DCPD výhody zejména 
v ni��í viskozitě a lep�í zpracovatelnosti. Lamináty na bázi 
DCPD mají lep�í povrchové vlastnosti, ni��í smr�titelnost 
a lep�í odolnost vůči povětrnostním vlivům a vodě. Na 
druhou stranu v�ak nejsou vhodné pro aplikace, kde je 
vy�adována průhlednost, např. vrchlíky, kryty, skleníky 
apod. 

 
Ethylidennorbornen a EPDM elastomery  

 
Ethylidennorbornen, systematicky 5-ethylidenbicyclo

[2.2.1]hept-2-en, je významnou kopolymerační slo�kou 
EPDM elastomerů13,17,20. Jeho výroba spočívá v termálním 
�těpení DCPD na CPD, který následně reaguje Dielso-
vým-Alderovým mechanismem s 1,3-butadienem za 
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vzniku 5-vinyl-2-norbornenu. Vinylová dvojná vazba je 
dále isomerizována v přítomnosti super-zásaditých kataly-
zátorů (jako např. amid NaK) na 5-ethyliden-2-norbornen, 
zkráceně nazývaný ethylidennorbornen. EPDM (ethylen-
propylen-dienový terpolymer) je amorfní kopolymer 
s obsahem propylenu 40−50 % a s malým mno�stvím (3−
5 %) nekonjugovaných dienů. Dienem je nejčastěji ethyli-
dennorbornen, 1,4-hexadien, občas i 2,5-norbornadien 
(CPD + acetylen) nebo přímo DCPD. Dieny vná�ejí do 
řetězců dvojné vazby, které umo�ňují klasickou vulkaniza-
ci sírou a urychlovači. Kaučuky s těmito dieny mají vyni-
kající stabilitu proti stárnutí a chemikáliím, relativně vyso-
kou schopnost plnění a mechanické vlastnosti blí�ící se 
butadien-styrenovému kaučuku. Pou�ívají se hlavně jako 
slo�ka polymerních směsí, ve kterých příznivě ovlivňují 
rázovou hou�evnatost výrobku. Typické aplikace EPDM 
jsou díly z technické pry�e odolné vůči povětrnosti, kabely 
a elektroinstalace, součásti automobilů (opěrky, okenní 
a dveřní profily apod.), stře�ní fólie ve stavebnictví apod. 
Zhruba 1 % celkové produkce DCPD se uplatní v EPDM 
elastomerech přímo jako dienový komonomer, a přibli�ně 
9 % produkce DCPD ve formě ethylidennorbornenového 
komonomeru. 

 
Kopolymery s cykloolefiny (COC) 

 
COC (cyclic olefine copolymers)21−24 jsou amorfní, 

transparentní polymery podobné polykarbonátům a poly-
methylmethakrylátu. Jejich cennými vlastnostmi jsou níz-
ká hustota, vynikající průhlednost, nízká vzlínavost vody, 
chemická odolnost, izolační vlastnosti a dobrá zpracovatel-
nost. Tvoří novou třídu speciálních amorfních termoplas-
tických materiálů, jejich� uplatnění se teprve postupně 
rozvíjí (od roku 1990, kdy byly objeveny metalocenové 
katalyzátory nové generace) a jim� se předpovídá perspek-
tivní budoucnost. Hlavním cílovým trhem pro COC je 
výroba elektronických médií jako CD a CD ROM, výroba 
optických vláken, speciálních přesných čoček, lékařských 
komponent a obalového materiálu ve farmacii. COC jsou 
konkurenčními materiály polykarbonátům, případně i po-
lymethylmethakrylátu. Po chemické stránce jsou COC 
kopolymery ethylenu nebo α-olefinů s cyklickým olefinem 
(25−50 %). Naprostá vět�ina průmyslově pou�ívaných 
cyklolefinových komonomerů má původ v DCPD. Při 
polymeraci katalyzované metalocenovými komplexy se 
v cyklickém olefinu uplatní pouze dvojná vazba, cyklická 
struktura monomerní jednotky zůstává zachována. Mak-
romolekuly kopolymeru tak nemají �ádné dvojné vazby 
a mají neuspořádané rozdělení monomerů v řetězci. Vzhle-
dem k velikosti bočních skupin nekrystalizují a zůstávají 
amorfní. Těmto skutečnostem pak vděčí za své ceněné 
vlastnosti. V současné době je při volbě cyklického komo-
nomeru pro komerčně vyráběné COC zatím silně prefero-
ván 2-norbornen (produkt Dielsovy-Alderovy reakce CPD 
s ethylenem) nebo 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-
dimethanonaftalen, zkráceně nazývaný tetracyklododecen 
(produkt Dielsovy-Alderovy reakce CPD s 2-norbor-
nenem). Pou�ívá se ale i 5,6-dihydro-dicyklopentadien 

nebo 5-fenyl-2-norbornen. Podle literatury poskytuje kva-
litní CO-kopolymer i cyklopenten. Cyklopenten (CPEN) 
se vyrábí hydrogenací CPD a lze ho tudí� rovně� pova�o-
vat za produkt na bázi CPD/DCPD. 2-Norbornen, nejčastě-
ji průmyslově vyu�ívaný cykloolefinový komonomer pro 
COC, se v současné době vyrábí vět�inou kontinuálním 
procesem v průtočném reaktoru o dvou reakčních zónách. 
V první reakční zóně při teplotách 140−240 °C částečně 
monomeruje DCPD na CPD, který dále reaguje v druhé 
zóně při teplotách nad 200 °C s přebytkem ethylenu25. 
Proces je veden při tlacích 3−20 MPa. Přes �iroké mo�nos-
ti vyu�ití 2-norbornenu v chemii specialit je dominující 
oblastí jeho vyu�ití průmysl polymerů. 

Vedle �metalocenových� COC jsou průmyslově vyrá-
běny cykloolefinové kopolymery a polymery (COP) i ji-
ným typem polymerace: metatézní polymerací s otevřením 
kruhu (ROMP � ring opening metathesis polymerization), 
je� je katalyzovaná speciálními koordinačními katalyzáto-
ry. Nippon Zeon tímto způsobem např. vyrábí speciální 
elastomer Norsorex® na bázi polynorbornenu. Hydrogena-
cí cykloolefinových kopolymerů a polymerů tohoto typu 
se získají kvalitní amorfní, transparentní polymery vhodné 
pro aplikace v optice a elektronice (Zeonex®, Zeonor®).  

Dodavateli cykloolefinových kopolymerů a polymerů 
jsou Ticona-Celanese (Topas®, 30 000 t rok-1 Oberhausen, 
Německo), Mitsui Chemical Industries (Apel®), Nippon 
Zeon (Zeonex®, Zeonor®, Norsorex®) nebo JSR (Arton®). 
COC postupně pronikají na stávající trh polykarbonátů 
a polymethylmetakrylátu a ji� se etablovaly na trhu 
s polymerními materiály pro optiku a elektronická média. 
Růst spotřeby DCPD a jeho derivátů pro toto perspektivní 
odvětví je evidentní. 

 
Alkydové pryskyřice modifikované DCPD  

 
Ačkoliv alkydové pryskyřice17,26 nejsou významným 

konzumentem DCPD, do celkového přehledu polymerních 
aplikací DCPD byly pro úplnost zařazeny. Alkydové prys-
kyřice, které patří mezi nejstar�í synteticky připravované 
pryskyřice, jsou z chemického hlediska polyestery, připra-
vené z polykarboxylových kyselin a polyalkoholů, kde 
alespoň jedna slo�ka je trojfunkční nebo vícefunkční. Zá-
kladními surovinami jsou ftalanhydrid a glycerol, jako 
modifikující slo�ky se pou�ívají nenasycené kyseliny pří-
tomné v olejích (lněném, řepkovém, sojovém) a DCPD. 
Vedle uvedených komponent mohou být alkydy modifiko-
vány i dal�ími vinylovými monomery, např. styrenem, 
methylmetakrylátem, akryláty i akrylonitrilem. Takto mo-
difikované alkydy vytvářejí vlivem prosíťování kyslíkem 
stálý a lesklý film o výhodných mechanických vlastnos-
tech. Základní aplikací je průmysl laků, včetně laků vypa-
lovacích. Alkydy modifikované oleji se pou�ívají pro pří-
pravu syntetických nátěrových hmot buď samotné, nebo 
v kombinaci s jinými syntetickými pryskyřicemi, pigmenty 
a sikativy. Významným světovým výrobcem řady typů 
alkydových, jako� i nenasycených polyesterových prysky-
řic, je společnost Reichhold (USA). 
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Polydicyklopentadien (poly-DCPD)  
 
Metatézní polymerací DCPD vzniká poly-DCPD15,27−31. 

Metatézí se otevře kruh v místě reaktivněj�í norbornenové 
dvojné vazby za vzniku lineárního polymeru při zachování 
počtu dvojných vazeb v systému (ROMP). Druhá dvojná 
vazba přítomná v DCPD (cyklopentenová C=C) pak způ-
sobí vznik polymerní sítě � vznik rigidního termosetu 
s mimořádně výhodnou kombinací mechanických vlast-
ností. Průmyslově se tato polymerace provádí reaktivním 
vstřikováním RIM (Reaction Injection Molding). 
V souvislosti s aplikací nových rutheniových katalyzátorů 
se v�ak v současnosti začíná uplatňovat i technologie lití 
do forem. Pro technologii RIM je dvouslo�kový katalytic-
ký systém metatézní polymerace ideální. Postupuje se tak, 
�e se ultračistý DCPD formuluje přídavky katalyzátorů, 
kokatalyzátorů a moderátorů k nastavení počátku vlastní 
reakce. Do smě�ovací komory tvářecího stroje jsou těsně 
před plněním do forem injektovány dva ekvivalentní prou-
dy dvou odli�ně formulovaných směsí DCPD, jedna směs 
obsahuje katalyzátor na bázi sloučenin wolframu, molyb-
denu či nově i ruthenia, druhá směs kokatalyzátor na bázi 
alkylaluminia a moderátor. Polymerace a vytvrzení pro-
běhne přímo ve formě tvářecího stroje během několika 
minut, po kterých lze výlisek vyjmout z formy a výrobní 
cyklus opakovat. Technologií RIM se vyrábějí speciální 
velkoplo�né konstrukční plastové díly a komplikovaně 
tvářené součástky, obojí zejména pro automobilový prů-
mysl (karoserie traktorů, sně�ných skútrů, vněj�í díly ná-
kladních automobilů apod.). Komponenty z poly-DCPD 
lze nalézt i v automobilech renomovaných značek Volvo, 
Lamborghini, Rolls Royce nebo Ferrari. Konstrukční ma-
teriály z poly-DCPD mají dobrou odolnost proti nárazu, 
a to v �irokém spektru teplot. Lze je povrchově upravovat 
PUR či polyakrylátovými laky s nízkými vypalovacími 
teplotami. V mechanických vlastnostech v mnoha ohle-
dech překonávají lamináty, bě�né typy polyuretanů i ABS 
plasty. Ve světě se pro vstřikovací technologie RIM ko-
merčně pou�ívají formulované DCPD směsi Metton® 
a Telene® vyvinuté společnostmi Herkules a BF Goodrich, 
nebo formulované směsi vyrobené v licenci BF Goodrich 
(Cymetech a Nippon Zeon: Pentam®). Formulované směsi 
Metton® nyní produkují společnosti Metton America, La 
Porte (USA) a Teijin-Metton (Japonsko). V nedávné době 
byly zavedeny nové technologie polymerace DCPD 
s vyu�itím komplexních ruthenium-alkylidenových  kata-
lyzátorů. Jejich značnou výhodou je schopnost polymero-
vat i technické druhy dicyklopentadienu (85�95 %) na 
jakostní výrobky. Katalyzátory jsou méně citlivé na různé 
druhy nečistot (hydroperoxidy, sloučeniny s aktivní vodí-
kovou vazbou) a lze je pou�ívat bez přídavku kokatalyzá-
toru. Polymer je bezbarvý, průhledný a dá se barvit ve 
hmotě. Objevitelem Ru katalyzátorů je nositel Nobelovy 
ceny R.H. Grubbs v Caltech (Pasadena, USA). Přehled 
mechanismu metatézní polymerace a vývoj různých typů 
katalyzátorů a jejich aplikací je shrnut v rozsáhlé mono-
grafii Grubbse32. Výrobci polymeru na bázi rutheniové 
katalýzy jsou Materia (USA), Cymetech (USA, Metathe-

ne®) a Hitachi Chemical (Japonsko, Prometa®). 
 
Vý�e uvedený přehled polymeračních aplikací DCPD 

a jeho derivátů zahrnuje nejvýznamněj�í aplikace, není 
v�ak v �ádném případě úplný. V přehledu není např. uve-
deno uplatnění DCPD a methylderivátů DCPD při výrobě 
modifikovaných epoxidových pryskyřic33 a dal�í. Část 
produkce některých chemických specialit na bázi DCPD se 
rovně� vyu�ije v průmyslu polymerů. 

Z CPD nebo DCPD mů�e být vyrobena řada chemic-
kých specialit nebo chemických poloproduktů � výchozích 
látek pro syntézu návazných chemických specialit. Dále 
jsou zmíněny pouze některé zásadní z nich. Jsme si v�ak 
vědomi, �e ná� prezentovaný výběr je ka�dopádně subjek-
tivní. 

 
Metaloceny  

 
Základem struktury metalocenů34,35 je sendvič obsa-

hující mezi dvěma rovinami cyklopentadienových aniontů 
atom aktivního kovu (chrom, zirkonium, titan), vázaný π, 
nebo pentahapto/η5 způsobem. Nová generace metalocenů 
(aktivované metaloceny) obsahuje modifikované cyklo-
pentadienové (indenové, fluorenové) komplexy, které svý-
mi výhodami předčily původní Ziegler-Natta polymerační 
katalyzátory olefinů. Metaloceny jsou označovány jako 
�single site� katalyzátory, které vedou, vzhledem k řízené 
kinetice aktivních center, k vět�í uniformitě polymerních 
molekul, u��í distribuční křivce molekulárních hmotností, 
definovaným stereoregulárním strukturám a výhodněj�ím 
mechanickým vlastnostem. Jsou vhodné pro výrobu speci-
álních typů kopolymerů, s předem po�adovanými vlast-
nostmi. Výzkum připravuje neustále nové struktury meta-
locenů, které jsou určeny jednak pro pou�ití v �irokém 
měřítku, nebo naopak, pro výrobu speciálních typů polyo-
lefinů. Příkladem masivního vyu�ití je např. výroba lineár-
ního nízkohustotního polyethylenu (LLDPE). Katalyzátory 
na bázi metalocenů jsou té� schopny kopolymerovat 
s ethylenem cyklické komonomery jako je cyklopenten 
a vytvářet tak kopolymery unikátních vlastností (např. 
COC). 

 
Cyklopenten (CPEN)  

 
Cyklopenten36−40 je v jistém mno�ství přítomný 

v pyrolýzních kondenzátech, které poskytují ethylenové 
jednotky. Toto mno�ství je v�ak zpravidla nedostatečné 
pro průmyslovou výrobu, a proto je cyklopenten vyráběn 
výhradně selektivní hydrogenací cyklopentadienu. Jsou 
známy přípravy cyklopentenu hydrogenací v plynné i ka-
palné fázi, nejčastěji v přítomnosti katalyzátorů na bázi Pd. 
Cyklopenten je hodnotným monomerem pro výrobu poly-
pentenamerů � speciálních polymerů s uplatněním v gumá-
renském průmyslu, komonomerem při výrobě polyethyle-
nu typu LLDPE, a značný potenciál v uplatnění skrývá 
i výroba cykloolefinových kopolymerů. Cyklopenten je 
výchozí látkou pro syntézu řady návazných chemických 
specialit (cyklopentanon, cyklopentanol, cyklopentylamin, 
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1,2-cyklopentandiol atd.), z nich� nejvýznamněj�í je patrně 
cyklopentanon. To je atraktivní chemická komodita, která 
se pou�ívá jako výchozí surovina pro výrobu některých 
pesticidů (pencycuron) a mnoha lékových substancí (např. 
cyklopenthiazid). Největ�í mno�ství se v�ak spotřebuje při 
výrobě parfumérských komponent (jasmonového typu). 
Standardním postupem výroby cyklopentanonu je �těpení 
esterů kyseliny adipové na ZnO při teplotě kolem 400 °C. 
Z důvodu sní�ení nákladů v�ak nověj�í způsoby výroby 
vycházejí z cyklopentenu. Vyu�ívána je např. hydratace 
cyklopentenu na cyklopentanol a následná dehydrogenace 
(případně oxidace) na cyklopentanon. Jinou mo�ností je 
postup analogický Wackerovu způsobu výroby acetaldehy-
du, kdy cyklopentanon vzniká oxidací cyklopentenu za pou-
�ití PdCl2 a CuCl2. Velice nadějný způsob výroby cyklopen-
tanonu se v nedávné době objevil v literatuře a spočívá 
v selektivní oxidaci cyklopentenu azoxidem v kapalné fázi. 

 
Sloučeniny adamantanového skeletu 

 
Jejich základem je adamantan, vznikající isomerací 

plně hydrogenovaného DCPD (tricyklodekanu, TCD). 
Adamantanový skelet propůjčuje sloučeninám řadu jedi-
nečných vlastností. Jednoduché aminoderiváty adamanta-
nu mají výraznou antivirovou aktivitu a jsou základem 
vyráběných léků proti chřipkovému viru A (např. Riman-
tadinTM, TromantadinTM). Dal�í vysoce účinná antivirotika 
jsou syntetizována na bázi nukleosidů s adamantanovým 
prekurzorem a jsou klinicky ověřována v terapii HIV 
a některých druhů rakoviny. Polymery s adamantanovým 
skeletem představují nerozbitné průhledné hmoty, kde se k 
vlastní polymeraci  vyu�ívá �akrylového� členu, vázaného 
na adamantan. Polymery mají mimořádné vlastnosti 
(mechanické vlastnosti a tepelnou odolnost) a uplatňují se 
pro zvlá�tní účely na vysoce exponovaných výrobcích 
(letecká doprava, raketoplány) a v nelineární optice. Vedle 
výroby adamantanu se exo-tricyklodekan či deriváty nor-
bornanu uplatňují také jako speciální paliva v raketové 
technice. Adamantan se dosud vyrábí syntézou publikova-
nou P. Schleyerem ji� před půlstoletím41, a která vychází 
z dicyklopentadienu. Ten je za pou�ití bě�ných hydroge-
načních katalyzátorů totálně hydrogenován s vysokým 
výtě�kem na endo-tricyklodekan. Následným stupněm je 
isomerace endo-tricyklodekanu přes stadium exo-isomeru 
na adamantan. K isomeraci byly původně pou�ívány Lewi-
sovy kyseliny (AlCl3), které poskytovaly značné mno�ství 
vedlej�ích produktů. V současnosti jsou pro tento účel 
vyu�ívány modifikované zeolity. Přehled poznatků o syn-
téze adamantanu na zeolitických katalyzátorech uvádí 
publikace Navrátilové a Sporky42. Zevrubně byl problém 
isomerace na zeolitech studován v Japonsku v průběhu 70. 
a 80. let společností Idemitsu Kosan a výsledky výzkumu 
jsou o�etřeny řadou patentůnapř.43.  

 
Dal�í speciality  

 
Nikoliv zanedbatelné je vyu�ití DCPD/CPD a jejich 

derivátů (norbornen, cyklopenten, cyklopentanon) jako 

surovin pro výrobu parfumerských komponent. Ji� pouhé 
zavedení substituentů �OH, �OCH3 nebo �CHO do zá-
kladního skeletu DCPD a jeho derivátů mění původně 
nepříjemnou vůni v  parfumérsky vyu�itelné komponenty 
se svě�ím aroma trávy či zelených listů, které jsou �ádané 
jako součást slo�itých parfumérských kompozic. Slo�itěj�í 
syntézou lze získat dnes velmi ceněné komponenty 
s aroma santálového dřeva44. 

Jako určitou kuriozitu, které je v�ak věnována značná 
pozornost při efektivním vyu�ití sluneční energie pro ener-
getické účely, lze uvést vyu�ití valenční isomerace 
(intramolekulární [2+2] cykloadice) norbornadienu na 
kvadricyklen, která je potenciálním �zásobníkem� solární 
energie. Vratnost reakce a značná změna enthalpie, která 
je s ní spojena, umo�ní  přeměnu �akumulované� sluneční 
energie na tepelnou. Norbornadien se vyrábí Dielsovou-
Alderovou syntézou z cyklopentadienu a acetylenu a kro-
mě uvedené aplikace, která se mů�e uplatnit v budoucnu, 
je aktuálně pou�íván jako výchozí látka pro syntézu pro-
staglandinů (Princova reakce norbornadienu při syntéze 
výchozího intermediátoru − Corey laktonu). 

 
 

Zdroje, výroba 
 
Prakticky jediným významným průmyslovým zdro-

jem cyklopentadienu a dicyklopentadienu je v současnosti 
pyrolýza uhlovodíkových frakcí. Soustava CPD/DCPD je 
společně s řadou dal�ích významných nenasycených 
a aromatických slo�ek součástí pyrolýzních kondenzátů. 
Jejich mno�ství je závislé předev�ím na volbě suroviny pro 
pyrolýzu. Konvenčním způsobem výroby DCPD je dime-
race pyrolýzní frakce uhlovodíků C5, a to vět�inou jako 
součást izolace isoprenu. Nehydrogenovaná C5 frakce, 
která se separuje rektifikací z pyrolýzního benzinu, obsa-
huje značné mno�ství dienů, obvykle 15−30 % cyklopenta-
dienu, 10−25 % isoprenu a 6−22 % pentadienů. Cenný 
isopren a/nebo CPD se často izolují nebo se C5 frakce 
parciálně nebo totálně hydrogenuje.  

Existuje více technologických variant izolace CPD, 
přičem� v různých zemích či chemických závodech jsou 
pou�ívána různá uspořádání procesu. Jejich společným 
rysem je vydělení CPD ve formě dimeru (vět�inou ve dvou 
stupních). C5 frakce se v dimeračním reaktoru zahřeje na 
teplotu nad 100 °C, při ní� dojde k dimeraci největ�ího 
podílu CPD na DCPD. Isopren při takto nízkých teplotách 
výrazně nereaguje, pouze jeho malá část vytváří s CPD 
2 kodimery. Malá část CPD zůstává nezdimerována. Vol-
bou teploty lze dosáhnout přijatelné selektivity. Vzniklý 
DCPD, který má vy��í bod varu ne� C5 uhlovodíky, se 
snadno oddělí od zbývající C5 frakce destilací. Takovým 
způsobem lze dosáhnout a� 93−94 % DCPD. Např. u jedné 
výrobní jednotky společnosti Axens se uvádí čistota 
DCPD 83 % při konverzi CPD 85−90 %, nebo čistota 91 
a� 92 % při konverzi 50−60 % (cit.45). Při komplexním 
zpracování C5 frakce se dále extraktivní destilací N,N-di-
methylformamidem, acetonitrilem nebo N-methyl-2-pyro-
lidonem separuje koncentrát isopren-pentadien, který se 
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následně frakcionuje. Čistota získaného isoprenu dosahuje 
a� 99 %. Mezi 1. separací CPD/DCPD a extraktivní desti-
lací bývá zařazen technologický stupeň na odstranění zbyt-
kového CPD z C5 frakce (zpravidla dodatkovou dimerací 
a dal�ím oddělením dimerizátu).  

Méně bě�ný způsob výroby DCPD vychází nikoliv 
z C5 frakce, ale z celého pyrolýzního benzinu. Pyrolýzní 
benzin, ve kterém je ji� část CPD ve formě dimeru, pro-
chází nejprve dimeračním reaktorem, kde při zvý�ené tep-
lotě zkonvertuje vět�ina zbývajícího CPD. Výstupní proud 
je následně veden přes sérii několika rektifikačních kolon, 
ve kterých jsou postupně odděleny C5 uhlovodíky, C6−C9 
uhlovodíky, DCPD a tě��í frakce. Tato cesta byla zvolena 
i v případě právě projektované výrobny technického 
DCPD (80−94 %) v Unipetrolu RPA Litvínov. Technolo-
gie Unipetrolu RPA je zalo�ena na izolaci technického 
DCPD z lehkého pyrolýzního benzinu (LPB) rektifikací 
v sérii čtyř kolon, kterým je předřazena jednoduchá dime-
rační sekce pro vyu�ití podílů monomerního CPD2,3. Vý-
hodou tohoto méně bě�ného způsobu výroby DCPD je 
mo�nost získání podstatně vět�ího podílu produktu, ne� při 
konvenčním způsobu výroby DCPD dimerací pyrolýzní 
frakce C5, která je ji� ochuzena o zreagovaný podíl CPD. 
Dal�í výhodou je flexibilita výroby DCPD z hlediska kva-
lity produktu, neboť lze tímto způsobem produkovat 
DCPD v rozmezí 75−95 %, a to změnou provozních pod-
mínek na produkční koloně. Na druhou stranu tato techno-
logie vy�aduje zvládnout problém �lutosti koncového pro-
duktu46. 

Některé aplikace DCPD (např. příprava formulova-
ných směsí pro výrobu konstrukčních plastů technologií 
RIM) mají vy��í nároky na čistotu vstupní suroviny ne� 
jakou mohou poskytnout zmíněné technologie 
�technického� DCPD. Pro tyto účely je nutné DCPD vyro-
bený dimerací C5 frakce nebo rektifikací LPB upravit 
dal�í technologií na tzv. ultračistý DCPD (čistoty > 98 %). 
Podstatou výroby ultračistého DCPD je sní�ení koncentra-
ce nečistot v DCPD ni��í kvality (dále jen technický 
DCPD). Prakticky v�echny nečistoty v technickém DCPD 
jsou produkty vzájemných termických cykloadičních reak-
cí C5−C6 dienů obsa�ených v pyrolýzních produktech 
ethylenové jednotky. Zjednodu�eně se tyto produkty ozna-
čují jako kodimery a �cizí� dimery. Na jejich vzniku se 
podílejí zejména tyto konjugované dieny: cyklopentadien, 
isopren, cis- a trans-1,3-pentadien a isomery methylcyklo-
pentadienu. V případě výroby technického DCPD dimerací 
C5 frakce pochopitelně kodimery a dimery methylcyklo-
pentadienu přítomny nejsou (methylcyklopentadien je C6 
uhlovodík).  

Výrobci ultračistého DCPD zpravidla vyu�ívají tech-
nologický postup zalo�ený na monomeraci DCPD ni��í 
čistoty a následné dimeraci vzniklého cyklopentadienu 
(CPD). Tímto postupem je mo�né odstranit ze suroviny 
nečistoty, je� mají původ v kodimeračních reakcích cyklo-
pentadienu s alifatickými dieny. Tyto nečistoty se za pod-
mínek monomerace DCPD nerozkládají a lze je tudí� ze 
systému odstranit. Pokud ale vstupní surovina obsahuje 
významné mno�ství methylderivátů DCPD (kodimerů 

CPD s methylcyklopentadienem), pak výroba ultračistého 
DCPD zahrnuje navíc dal�í operaci. Mezi monomerační 
a dimerační jednotku je nutné zařadit destilační separaci 
MCPD od CPD. Důvodem je skutečnost, �e aktivační 
energie rozkladu DCPD a methylderivátů DCPD se vý-
znamně neli�í. Tato �monomeračně-dimerační� technolo-
gie se vyu�ívá nejen k výrobě ultračistého DCPD, ale ně-
kdy i k produkci vysoce čistého DCPD (92−98 % DCPD). 
Monomerační stupeň je realizován buď v kapalné fázi při 
170−200 °C, nebo v plynné fázi při 300−400 °C 
v přítomnosti ředících látek jako vodní pára, dusík, vodík, 
methan apod. 

Potenciální alternativní cestou, jak vyrábět ultračistý 
DCPD, je vysoce účinná rektifikace technického DCPD. 
Tento postup v�ak je�tě nikde nebyl průmyslově odzkou-
�en a není doposud dostatečně ověřeno, zda by produkt 
získaný tímto způsobem vyhovoval náročným polymerač-
ním aplikacím. Při výrobě ultračistého DCPD je nutné 
oddělit jak ní�evroucí nečistoty v technickém DCPD, tak 
nečistoty vý�evroucí. Systém dvou rektifikačních kolon 
sériově uspořádaných je tedy evidentní. Na základě vlast-
ních, experimentálně naměřených fyzikálně-chemických 
dat byl na Ústavu organické technologie V�CHT Praha 
vytvořen matematický model dvoukolonové rektifikační 
linky na výrobu ultračistého DCPD z DCPD o čistotě 
94 % (cit.47). Matematické simulace v softwarovém pro-
středí Aspen Plus® ukázaly, �e za vhodných podmínek je 
mo�né na sérii dvou vysoce účinných (~ 100 TP) rektifi-
kačních kolon získat produkt po�adované čistoty � 99% 
DCPD. Z dostupných informací v�ak vyplývá, �e skladba 
nečistot přítomných v ultračistém DCPD mů�e mít značný 
vliv na průběh metatézních polymerací DCPD. Literární 
prameny naznačují, �e kodimery s b.v. vy��ím ne� DCPD 
jsou daleko záva�něj�ími katalytickými jedy ne� ní�evrou-
cí kodimery. V současné době se v laboratořích VÚAnCh 
experimentálně ověřuje, zda je mo�né rektifikací technic-
kého DCPD získat produkt, který by kvalitou vyhovoval 
uplatnění v náročné RIM technologii. Z předbě�ných vý-
sledků vyplývá, �e vysoce účinný destilační systém je scho-
pen poskytnout DCPD o vysoké čistotě, který je stejně 
vhodný pro následnou polymeraci, jako produkt bě�ně pou-
�ívané nákladné �monomeračně-dimerační� technologie48. 

 
 

Současný stav a situace v ČR 
 
Hlavními producenty DCPD v USA jsou nyní Equis-

tar Chemicals, Exxon Mobil Chemical, Shell Chemical, 
Texmark Chemical, Chevron Phillips Chemical a Cyme-
tech. Dle ICIS Chemical Business ze dne 16. 7. 2007 byla 
v USA v roce 2005 celková poptávka po DCPD 145 000 t 
a v roce 2006 150 000 t, přičem� importy v roce 2005 čini-
ly 37 000 t a v roce 2006 28 000 t. Odhaduje se, �e v roce 
2010 bude poptávka po DCPD v USA 154 000 t. Do těch-
to počtů nejsou zahrnuty kapacity výrobců DCPD 
s čistotou ni��í jak 65 %. Meziroční nárůst spotřeby DCPD 
v letech 2001−2006 byl 3 % a předpovídá se 3,3 % do 
roku 2010. Z hlediska cen uvádí ICIS současnou úroveň 
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992−1100 USD za tunu DCPD (> 80 % DCPD)49. 
V Evropě jsou hlavními producenty DCPD Exxon, Eni-
Chem, Dow a Shell, v Japonsku Nippon Zeon a JSR. Po-
ptávka v Evropě převy�uje kapacity zdej�ích producentů, a 
část DCPD se proto do Evropy dová�í.  

Navazující oblast dicyklopentadienové chemie a vý-
roby chemických produktů na bázi DCPD je tak �iroká 
a významná, �e se jí komplexně zabývají, krom ji� vý�e 
uvedených, i dal�í významné světové firmy jako Rei-
chhold, Mitsui, Eastman, BF Goodrich, Teijin, Mitsubishi, 
Ticona, DSM, Neville Chemical a dal�í. Z technického 
pohledu oblast představuje rychle se rozvíjející odvětví 
bohaté na nové aplikace (v průměru 500 nových patento-
vých přihlá�ek ročně). 

Ačkoliv je v Evropě provozováno více ne� 60 ethyle-
nových jednotek, pouze cca čtyři z nich vyrábějí dicyklo-
pentadien. Ethylenová jednotka v Unipetrolu RPA Litví-
nov je vzhledem ke svému specifiku, spočívajícímu 
v mo�nosti zpracovávat tě��í uhlovodíkové suroviny, vel-
kým potenciálním zdrojem dicyklopentadienu. Je tedy 
logické, �e bylo přistoupeno k realizaci výroby technické-
ho DCPD v litvínovském areálu Unipetrolu RPA.  

Současná situace na světovém a zejména evropském 
trhu je k DCPD velice příznivá49,50. Cenově chemikálie 
z DCPD přesahují nebo jsou na stejné hladině jako mono-
mery ethylen a propylen. Následné produkty na bázi 
DCPD (formulované DCPD směsi, cyklopentanon, norbor-
nen a dal�í) mají cenu podstatně vy��í (často i řádově) 
a v porovnání s technickým DCPD disponují vy��í přida-
nou hodnotu. Je zřejmé, �e vět�ina technického DCPD 
vyrobeného na nové jednotce v Litvínově bude určená pro 
koncové aplikace výroby UPR, HCR, EPDM, COC či 
ENB. Část technického DCPD by v�ak mohla slou�it jako 
výchozí surovina pro hlub�í zpracování a zhodnocení. 
Tyto návazné technologie by měly převá�ně charakter 
střednětoná�ních nebo spí�e malotoná�ních výrob typu 
chemických specialit. V oblasti dal�ího rozvoje petroche-
mie jsou chemické speciality na bázi DCPD jedním z mála 
směrů, ve kterém má Česká republika �anci uplatnit se 
vlastními procesy. V ČR jsou pro komplexní činnost v 
oblasti chemie dicyklopentadienu mimořádně výhodné 
podmínky dané potřebnou surovinovou základnou, nedo-
statkem výrobních kapacit DCPD v Evropě a v neposlední 
řadě i výzkumnými a vývojovými zku�enostmi tuzem-
ských vědeckých týmů (Unipetrol RPA, V�CHT Praha, 
VÚAnCh Ústí nad Labem) v oblasti dicyklopentadienové 
chemie a v oblasti vyu�ití pyrolýzních kondenzátů. Mezi 
perspektivní produkty na bázi DCPD, kterým je v ČR 
v současné době věnována výzkumná pozornost, patří 
ultračistý DCPD a z něj připravované formulované směsi 
pro RIM polymerace, nebo trojice návazných specialit 
cyklopenten � cyklopentanon � cyklopentylamin. Vývoji 
původní formulační receptury nahrává i skutečnost, �e 
existuje tuzemský spotřebitel formulovaných DCPD smě-
sí, společnost RIM-Tech Zlín, zabývající se výrobou kon-
strukčních plastových dílů, zejména pro automobilový 
průmysl. 

Děkujeme Ministerstvu průmyslu a obchodu za fi-
nanční podporu projektu FT-TA3/079 �Výzkum progresiv-
ních produktů na bázi DCPD� a Ministerstvu �kolství za 
finanční podporu projektu CEZ: MSM 6046137301.   

 
LITERATURA 
 
  1. Pa�ek J.: Chem. Listy 102, 101 (2008). 
  2. Herink T., Fulín P., Pa�ek J., Krupka J., Lederer J., 

Doskočil J., Malecký M.: Sborník předná�ek 16. 
konference APROCHEM. Milovy � Sně�né na 
Moravě,  PetroChemEng, str. 1181. Praha 2007.  

  3. Lederer J., Herink T., Fulín P.: Chem. Listy 100, s53 
(2006). 

  4. Tisková zpráva Unipetrolu z 24.1. 2008, 
www.unipetrol.cz. 

  5. Wilson P. J., Wells J. H.: Chem. Rev. 34, 1 (1944). 
  6. Ishii Y.: Sekiyu Gakkaishi 32, 229 (1989). 
  7. Ishii Y.: Petrotech (Tokyo) 11, 785 (1988). 
  8. Komai H., Ishikawa A.: Petrotech (Tokyo) 3, 422 

(1980). 
  9. Vostrikova V. N., Chernykh S. P., Grigor'ev A. A.: 

Neftekhimicheskie Tsiklopentadien i Ditsiklopentadien 
- Perspektivnoe Syr'e Dlya Organicheskogo Sinteza. 
TsNIITEIneftekhim,  Moscow 1984. 

10. Vostrikova V. N., Grigor'ev A. A.:  Khim. Prom-sh 
(Moscow) 3, 134 (1985). 

11. Onishchenko A. S.: Diene Synthesis, str. 274. Old 
Bourne Press, London 1964. 

12. Červený L.: Sborník předná�ek 7. konference 
APROCHEM. Milovy � Sně�né na Moravě, 
PetroChemEng, str. 241. Praha 1998.  

13. Cheung T. T. P., v knize: Kirk-Othmer Encyklopedia 
of Chemical Technology. 5. vyd., Vol. 8, str. 219. 
John Wiley & Sons, New York 2004. 

14. Zohuriaan-Merh M. J., Omidian H.: J.M.S. � Rev. 
Macromol. Chem. Phys. C40, 23  (2000). 

15. �těpánek K.: Chem. Prum. 72, 24 (1997). 
16. Svoboda K., Herink T.: Sborník předná�ek 12. konfer-

ence APROCHEM, Milovy �  Sně�né na Moravě, 
PetroChemEng, str. 38. Praha 2003.  

17. Mleziva J., �ňupárek J.: Polymery � výroba, struktura, 
vlastnosti a pou�ití. Sobotáles, Praha 2000. 

18. Penczek P., Boncza-Tomaszewski Z.: Polimery 
(Warsaw) 44, 709 (1999). 

19. Go Y., Numao K., Arakawa Y. (Hitachi Chemical 
Co.): JP 20000351841 (2000); Chem. Abstr. 134, 967. 

20. Tokumoto Y.: ENEOS Technical Review 45, 106 
(2003). 

21. Kaminsky W.: Catalysis Today 62, 23 (2000). 
22. Abu�inov A.: Chem. Prum. 71, 19 (1996). 
23. Lamonte R. R., McNally D.: Plast. Eng. 56, 51 

(2000). 
24. Havránek M., �indelář P.: Sborník předná�ek 7. kon-

ference APROCHEM, Milovy �  Sně�né na Moravě, 
PetroChemEng, str. 317. Praha 1998.  

25. Kotwica R., Marbach A. (Atofina): US 6479719 
(2002); Chem. Abstr. 131, 6861. 



Chem. Listy 102, 1107−1114 (2008)                                                                                                                       Chemický průmysl                         

1114 

26. Larson D. B., Emmons W. D.: J. Coat. Technol. 55, 
49 (1983). 

27. Mol J. C.: J. Mol. Catal., A 213, 39 (2004). 
28. Breslow D. S.: Prog. Polym. Sci. 18, 1141 (1993). 
29. Geer R. P., Stoutland R. D.: Plast. Eng. 41, 41 (1985).  
30. Inoue Y., Kawai H., Aoki T., Yamazaki H. (Hitachi 

Chemical Co.): JP 2000063324  (2000); Chem. Abstr. 
134, 179002. 

31. Hoveyda A. H., Zhugralin A. R.: Nature 450, 243 
(2007). 

32. Grubbs R. H. (ed.: Handbook of Metathesis, Vol. 1-3. 
Wiley-VCH, Weinheim 2003. 

33. Urakami T., Sugimoto K., Takuma K., Tajima T. 
(Mitsui Chemical Industry Co.): JP 20000327748 
(2000); Chem. Abstr. 134, 18249. 

34. Togni A., Haltermann R. L. (ed.): Metallocenes, Vols. 
1,2. Wiley-VCH, Weinheim 1998.  

35. Scheirs J., Kaminski W. (ed.): Metallocene-based 
Polyolefins, Vols 1,2.  Wiley,  

 New York 2000. 
36. Dubkov K. A., Panov G. I., Starokon E. V., Parmon 

V. N.: React. Kinet. Catal. Lett.  77, 197 (2002). 
37. Tabler D. C., Johnson M. M. (Phillips Petroleum Co.): 

US 3565963 (1971); Chem. Abstr. 74, 126399. 
38. ZEON Corporation: Press Release, May 23, 2001, 

http://www.zeon.co.jp/press_e/010523.html. Sta�eno 
19. 1. 2005. 

39. Krupka J., Pa�ek J., Fíla V., Patera J., Severa Z.: 
Petroleum & Coal 47, 22 (2005). 

40. Krupka J., Pa�ek J., Patera J., Fíla V.: CZ 298 994 
(C07C 5/05, C07C 13/12) (2008). 

41. Schleyer P.v.R.: J. Am. Chem. Soc. 79, 3292 (1957). 
42. Navrátilová M., Sporka K.: Chem. Listy 92 , 998 

(1998). 
43. Iida H., Honna K. (Idemitsu Kosan Co.): JP 60246333 

(1985); Chem.Abstr. 105, 6222. 
44. Bauer K., Garbe D., Surburg H.: Common Fragrance 

and Flavor Materials. VCH, Weinheim 1990. 
45. Coupard V., Cosyns J., Debuisschert Q., Travers Ph.: 

Erdoel, Erdgas, Kohle 118, 310  (2002). 

46. Krupka J., Herink T., Pa�ek J., Kačer P.: Ropa, uhlie, 
plyn a petrochémia 47, 56 (2005). 

47. Krupka J., Fíla V., Pa�ek J.: nepublikované výsledky. 
48. �těpánek K., Krupka J., Pa�ek J.: : Sborník předná�ek 

17. konference APROCHEM,  Milovy � Sně�né na 
Moravě, PetroChemEng, str. 1251. Praha 2008. 

49. ICIS Chemical Business, http://www.icis.com, 16. 7. 
2007. 

50. Chem. Market. Rep., 23. 7. 2001. 
 
 
J. Krupkaa, K. �těpánekb, and T. Herinkc 

(a Department of Organic Technology, Institute of Chemi-
cal Technology, Prague, b Research Institute of Inorganic 
Chemistry, Ústí nad Labem, c Unipetrol RPA, Litvínov � 
Zálu�í, Czech Republic): Dicyclopentadiene and Its De-
rivatives in Chemical Industry  

 
Characteristics, properties, manufacture and applica-

tions of dicyclopentadiene (DCPD) are discussed and sum-
marized. The manufacturers and end users are mentioned. 
Dicyclopentadiene is a cyclopentadiene (CPD) dimer; it is 
recovered from the C5 fraction produced together with 
ethene by steam cracking of naphthas, gas oils and heavy 
hydrocracking residues.  Two general categories of indus-
trial use of CPD and DCPD are: (1) production of resins 
and polymers including hydrocarbon resins, unsaturated 
polyester resins and (2) production of fine chemicals such 
as norbornene and ethylidenenorbornene and special poly-
mers including cyclic olefin copolymers and poly
(dicyclopentadiene). Some flame retardants, agro-
chemicals, norbornenes, flavor and fragrance interme-
diates are also based on cyclopentadiene. High-purity 
DCPD (93−95 wt.%) is cracked to give CPD and interme-
diates such as ENB. ENB and high-purity DCPD are used 
in the production of ethene-propene-diene rubbers 
(EPDM). High-purity DCPD can be further upgraded to an 
ultrapure grade (over 98 wt.% DCPD). Polymerization of 
ultrapure DCPD leads to poly(DCPD), which is used in 
catalytic reactive injection molding (RIM). 

 
 


