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Úvod 

 
Pyrolýza uhlovodíků je procesem, který se provozuje 

za účelem �těpení vy��ích nasycených uhlovodíků na men-
�í nenasycené produkty. Typické �těpné pyrolýzní reakce 
probíhají radikálovým mechanismem, při vy��ích stupních 
konverze se uplatňují významně i reakce molekulární1. 
Ačkoliv jsou typickými surovinami průmyslové pyrolýzy 
uhlovodíkové směsi, má detailní studium pyrolýzy jednot-
livých uhlovodíků význam pro určení vztahů mezi struktu-
rou uhlovodíku na jedné straně a reaktivitou a selektivitou 
�těpení na straně druhé. Objasnění a kvantifikace těchto 
vztahů pak má zásadní význam pro tvorbu matematických 
modelů pyrolýzy a pro hodnocení surovin pyrolýzy na 
základě informace o slo�ení nebo jiných charakteristik 
suroviny.  

Komplexnost pyrolýzních surovin a pyrolýzních reak-
cí způsobuje, �e je důle�ité studovat reaktivitu  (rychlost 
�těpení) uhlovodíku nejen jako individua, ale také ve směsi 
a studovat závislost reaktivity na slo�ení této směsi. Rych-
lost určujícím krokem �těpení je toti� přenos vodíku 
z molekuly uhlovodíku na aktivní radikál (aktivní radikál 
označuje malé radikály, např. vodíkový, methylový a ethy-
lový, které se podílí na přenosu vodíku ve fázi propagace 
radikálových řetězců). Koncentrace aktivních radikálů jsou 
v reakční směsi velmi nízké a velmi brzy po zahájení pyro-
lýzy přecházejí do pseudostacionárního stavu. Ka�dý uhlo-
vodík popř. směs uhlovodíků si v�ak generuje svůj speci-
fický soubor aktivních radikálů. V důsledku specifických 
souborů aktivních radikálů tak probíhá pyrolytický rozklad 
uhlovodíků rozdílnou rychlostí, specifický je i charakter 
sekundárních reakcí (např. adice radikálů), při kterých se 
aktivní radikály uplatňují. Pokud jsou v�ak vybrané indivi-
duální uhlovodíky pyrolyzovány jako součást uhlovodíko-
vých směsí, vytváří se společný soubor aktivních radikálů. 
Rychlost �těpení uhlovodíku je proto ovlivněna v zásadě 
dvěma faktory � rychlostní konstantou, co� je vlastnost 
tohoto uhlovodíku a aktivitou radikálů, co� je vlastnost 
celé pyrolyzované směsi. 

Přesto�e pyrolýze individuálních uhlovodíků byla 
v uplynulých letech věnována značná pozornost2−12 a vý-
sledky těchto experimentů byly mnoha autory vyu�ívány 
ke studiu mechanismu �těpení daných uhlovodíků 
a k odvození jednodu��ích i slo�itěj�ích matematických 
modelů, publikované experimentální práce star�ího data se 
vesměs zaměřovaly pouze na studium vybraných individu-
álních uhlovodíků a nikoliv systematicky na studium celé 
řady strukturně příbuzných uhlovodíků. Přínosy systema-
tického studia pyrolýzy ucelené skupiny uhlovodíků stej-
nou technikou pro identifikaci vztahů mezi strukturou 
a selektivitou �těpení byly demonstrovány např. v práci 
Starkbaumové13. 

Praktická hodnota porovnání reaktivity uhlovodíků 
při pyrolýze na základě laboratorních měření rychlosti 
�těpení individuálních uhlovodíků např. pro hodnocení 
surovin průmyslové pyrolýzy je v�ak diskutabilní, neboť 
nezahrnuje vliv aktivních radikálů vzniklých �těpením 
ostatních slo�ek směsi. Ji� v minulosti bylo publikováno 
několik prací zabývajících se pyrolýzou binárních a ternár-
ních uhlovodíkových směsí14−18, u kterých byl hodnocen 
vliv jedné látky na průběh rozkladu látky druhé porovná-
vaný s výsledky pyrolýzy individuálních uhlovodíků vede-
ných za stejných reakčních podmínek. Tyto práce prokáza-
ly, �e reakční směsi produkující aktivněj�í radikály měly 
vliv na růst rychlosti rozkladu kopyrolyzované látky. Pro 
praktické zhodnocení chování individuálních uhlovodíků 
při pyrolýze se proto nabízí testování vybraných uhlovodí-
ků ve standardní směsi, např. v primárním benzinu, atmo-
sférickém plynovém oleji nebo destilačním zbytku 
z hydrokrakování vakuových olejů.  

Významnou součástí surovin pro průmyslovou pyro-
lýzu jsou acyklické a cyklické uhlovodíky, např. primární 
benziny obsahují a� 20 hm.% cykloalkanů a 35 hm.% n-al-
kanů. Ze skupiny cykloalkanů se převá�ně jedná o cyklo-
pentan, cyklohexan, mono-, di- a trimethylcykloalkany. 
Monocyklické cykloalkany a n-alkany se vyskytují také 
v destilačním zbytku z hydrokrakování vakuových olejů 
(celkem asi 70 hm.%) a v atmosférickém plynovém oleji 
(asi 55 hm.%). Destilační zbytky z hydrokrakování vakuo-
vých olejů a atmosférické plynové oleje obsahují navíc 
substituované dicykloalkany (asi 15 hm.%) a tricykloalka-
ny (a� 7 hm.%). Cykloalkanické uhlovodíky v atmos-
férických plynových olejích obsahují vět�inou jeden del�í 
postranní řetězec a jeden a� tři methylové nebo ethylové 
substituenty. Nesubstituované a substituované cyklické 
uhlovodíky tvoří také komponenty řady zbytkových frakcí 
z pyrolýzy (např. frakce C5 nebo C9), které se někdy 
recyklují a zpracovávají kopyrolýzou se základními typy 
surovin. 

Na druhé straně acyklické a cyklické uhlovodíky 
představují skupiny uhlovodíků, které jsou z pohledu reak-
tivity značně odli�né. Zatímco acyklické uhlovodíky pro-
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dukují při svém �těpení poměrně velké mno�ství aktivních 
radikálů, reakční směs při �těpení cyklických uhlovodíků 
obsahuje relativně méně radikálů, které jsou zpravidla 
vět�í a proto méně aktivní. U cyklických uhlovodíků lze 
proto předpokládat velký vliv konkrétní struktury na reak-
tivitu a zároveň zásadní ovlivnění reaktivity při pyrolýze 
ve směsi. Cílem této práce proto bylo předev�ím zhodnotit 
strukturní závislost reaktivity cyklických uhlovodíků 
a porovnat jejich reaktivitu s vybranými zástupci homolo-
gické řady n-alkanů.  

 
 

Experimentální část 
 
P o u � i t é  c h e m i k á l i e  

 
Pro laboratorní experimenty bylo pou�ito 17 uhlovo-

díků komerčního původu (Fluka, Sigma-Aldrich a Penta) 
o čistotě cca 99 %. Skupina hodnocených látek zahrnovala 
cyklické a acyklické uhlovodíky: 
a) n-alkany � oktan, dodekan a hexadekan, 
b) nesubstituované cykloalkany a cykloalkeny � cyklo-

pentan, cyklohexan, cyklopenten a cyklohexen, 
c) substituované cykloalkany � methylcyklopentan, me-

thylcyklohexan, ethylcyklohexan, propylcyklohexan, 
butylcyklohexan, dimethylcyklohexany (1,1-, cis-1,2- 
a cis-1,4-) a směs izomerních 1,2,4-trimethyl-
cyklohexanů, 

d) bicykloalkan � dekahydronaftalen (směs izomerů), 
e) primární benzin � 28 hm.% n-alkanů, 33 hm.% iso-

alkanů, 31 hm.% naftenů, 8 hm.% aromátů. 
 
 

P y r o l ý z n í  p l y n o v á  c h r o m a t o g r a f i e  
 
K pyrolýze testovaných uhlovodíků byla pou�ita py-

rolýzní plynová chromatografie zalo�ená na přímém pro-
pojení pulzního trubkového mikroreaktoru s plynovým 
chromatografem. Vlastní pyrolýzní reakce probíhají 
v pyrolýzním nástavci, ve kterém je umístěn mikroreaktor. 
K detekci produktů dochází v sestavě dvou sériově zapoje-
ných plynových chromatografů19,20. 

Při v�ech experimentech byla pou�ita standardní tep-
lota 815 °C, průtok nosného plynu 100 ml min−1 a tlak 
400 kPa. Tyto standardní podmínky byly zvoleny tak, aby 
při nich lehké pyrolýzní suroviny dosahovaly podobné 
konverze jako je obvyklá u průmyslové pyrolýzy. Ka�dý 
laboratorní experiment byl prováděn standardně dvakrát 
a uvedené hodnoty jsou aritmetickým průměrem obou 
měření. Ve�keré rozdíly v naměřených hodnotách jsou 
proto diskutovány na hladině významnosti 95 %. 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
V práci byla sledována pyrolýza individuálních slou-

čenin a jejich směsí se standardní surovinou − primárním 

benzinem, vedená za stejných reakčních podmínek. Závis-
lost reaktivity byla porovnávána z hlediska délky řetězce, 
velikosti a počtu cyklů, počtu, délky a polohy substituentů 
a přítomnosti dvojné vazby v molekule uhlovodíku. Expe-
rimenty byly koncipovány tak, aby bylo mo�né porovnat 
vliv různých druhů aktivních radikálů na testovaný uhlo-
vodík.  

 
V l i v  d é l k y  ř e t ě z c e  

 
Z obr. 1 je patrné, �e reaktivita n-alkanů roste 

s rostoucí délkou řetězce. Rozdíl dosa�ených konverzí 
mezi pyrolýzou individuálního uhlovodíku a kopyrolýzou 
nepřesáhl 0,5 %. V rámci chyby měření to znamená, �e 
nebyla prokázána změna chování n-alkanů ve směsi. 
V�echny n-alkany toti� vytvářejí podobný soubor aktiv-
ních radikálů. Reaktivita n-alkanů tedy roste pouze 
s rostoucí délkou řetězce díky vět�ímu počtu atomů vodíku 
dostupných po abstrakci vodíku z molekuly. 

 
V l i v  c y k l u  a  j e h o  v e l i k o s t i  

 
Cyklické uhlovodíky jsou podstatně méně reaktivní 

ne� uhlovodíky acyklické. Cyklické uhlovodíky se �esti-
členným cyklem jsou za pyrolýzních podmínek reaktivněj-
�í ne� uhlovodíky s cyklem pětičlenným (obr. 2). 
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Obr. 1. Pyrolýza n-alkanů � vliv délky řetězce; C8 � n-oktan, 
C12 � n-dodekan, C16 � n-hexadekan, x � konverze; ■ � indivi-
duální pyrolýza, ■ � kopyrolýza s benzinem 
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Obr. 2. Pyrolýza cykloalkanů � vliv velikosti cyklu; CP � cyk-
lopentan, CH � cyklohexan, MCP � methylcyklopentan, MCH � 
methylcyklohexan; x � konverze; ■ � individuální pyrolýza, ■ � 
kopyrolýza s benzinem 
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To je zčásti způsobeno ni��í disociační energií21,22 
vazby C−H v �estičlenném cyklu, která má za následek 
snaz�í od�těpitelnost vodíkového atomu, ne� je tomu 
u cyklů pětičlenných (tabulka I). Uvedený rozdíl energií je 
v�ak příli� malý na to, aby vysvětlil poměrně velký rozdíl 
v reaktivitě. Velmi významný je rozdíl v mno�ství a sklad-
bě aktivních radikálů, které vznikají v průběhu �těpení 
jednotlivých uhlovodíků, jak je vidět z obr. 3. Zatímco 
cyklopentan produkuje pouze zanedbatelné mno�ství ma-
lých aktivních radikálů (nositelem reaktivity jsou převá�ně 
velké allylové a případně pentenylové radikály), cyklohe-
xan produkuje ethylový radikál. U methylcykloalkanů je 
vy��í reaktivita oproti nesubstituovaným cykloalkanům 
způsobena kromě vy��í koncentrace aktivních radikálů 
také poměrně vysokým podílem velmi aktivního methylo-
vého radikálu. V případě methylcyklohexanu se ji� mno�-
ství i slo�ení souboru aktivních radikálů blí�í n-alkanu 
(viz obr. 1 a 3). 

Při kopyrolýze s primárním benzinem (obr. 2) se vý-
razně prohloubila díky vy��ímu mno�ství aktivních radiká-
lů v reakční směsi konverze uhlovodíků, které při indivi-
duální pyrolýze dosahovaly nízkých konverzí. 

 
V l i v  v e l i k o s t i  s u b s t i t u e n t u  

 
Také délka alkylového řetězce ovlivňuje při pyrolýze 

reaktivitu molekuly, jak je patrné z obrázku 4. S rostoucí 
délkou substituentu roste i reaktivita uhlovodíku. Tyto 
uhlovodíky mají toti� obdobně jako n-alkany s rostoucí 
délkou alkylového řetězce mo�nost od�těpit více aktivních 
vodíkových radikálů. Kopyrolýzou s primárním benzinem 
bylo dosa�eno podle očekávání vy��ích konverzí jednotli-
vých uhlovodíků − reaktivněj�í byly obdobně jako při indi-
viduální pyrolýze uhlovodíky s del�ím substituentem. 

Tabulka I 
Disociační energie vazby C−H jednoduchých cyklických 
uhlovodíků21,22 

Struktura Typ vazby Disociační energie 
[kJ mol−1] 
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Obr. 3. Látková mno�ství vzniklých aktivních radikálů vzta-
�ená na mno�ství přeměněného uhlovodíku (S) při teplotě 
800 °C, extrapolovaná na nulovou konverzi. Data byla získána 
výpočtem s pou�itím simulačního modelu pyrolýzy23. CP � cyk-
lopentan, CH � cyklohexan, MCP � methylcyklopentan, MCH � 
methylcyklohexan, O � n-oktan 

Konverze methylcyklohexanu se díky vy��í koncentraci 
aktivních radikálů znatelně prohloubila. Vliv aktivních 
radikálů z pyrolýzy benzinu se příli� neprojevil u butyl-
cyklohexanu, který při individuální pyrolýze poskytoval 
velmi podobné slo�ení nízkomolekulárních produktů. 

 
V l i v  p o č t u  s u b s t i t u e n t ů  

 
S rostoucím počtem substituentů cyklických uhlovo-

díků roste při pyrolýze i jejich reaktivita (obr. 5). V této 
skupině vybraných uhlovodíků je tomu díky vy��í koncen-
traci methylových radikálů v reakční směsi. Cyklohexan, 
který mů�e �těpením odtrhnout pouze vodíkový radikál, je 
nejstabilněj�í. Při kopyrolýze s primárním benzinem se 
vliv aktivních radikálů na reaktivitu uhlovodíků této skupi-
ny projevil převá�ně u cyklohexanu a methylcyklohexanu. 
Při kopyrolýze 1,2-di- a 1,2,4-trimethylcyklohexanu byla 
skladba aktivních radikálů velmi podobná jako při indivi-
duální pyrolýze a rozdíl konverzí nepřesáhl 1 %. 
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Obr. 4. Pyrolýza cykloalkanů � vliv velikosti substituentu; 
MCH � methylcyklohexan, ECH − ethylcyklohexan, PCH � pro-
pylcyklohexan, BCH � butylcyklohexan; x � konverze; ■ � indi-
viduální pyrolýza, ■ � kopyrolýza s benzinem 
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Obr. 5. Pyrolýza cykloalkanů � vliv počtu substituentů; CH � 
cyklohexan, MCH � methylcyklohexan, DMCH � 1,2-di-
methylcyklohexan, TMCH � 1,2,4-trimethylcyklohexan; x � 
konverze; ■ � individuální pyrolýza, ■ � kopyrolýza s benzinem 

V l i v  d v o j n é  v a z b y  
 
Vliv dvojné vazby v molekule cyklických uhlovodíků 

na reaktivitu při pyrolýze je znázorněn  na obr. 6. Z grafu 
je patrné, �e reaktivněj�í jsou cykloalkeny. Zatímco cyklo-
alkany podléhají předev�ím �těpným reakcím, cykloalkeny 
vedou převá�ně k produktům vlastní dehydrogenace. Vy��í 
reaktivita nenasycených cyklů je dána předev�ím oslabe-
nou vazbou C−H v α-poloze ke dvojné vazbě v molekule 
(viz. tabulka I), a proto vznik cykloalkenylradikálu probíhá 
podstatně rychleji ne� od�těpení vodíkového radikálu 
u cykloalkanů. Kopyrolýzou s benzinem jako zdrojem 
aktivních radikálů bylo dosa�eno u nasycených cyklů 
téměř dvojnásobných hodnot konverze. Konverze cyklo-
pentenu se také prohloubila, u cyklohexenu nebylo mo�né 
ji� konverzi sledovat, neboť za daných reakčních podmí-
nek dosáhl i samotný cyklohexen maximální 100% kon-
verze. 

 
V l i v  p o l o h y  s u b s t i t u e n t ů  

 
Reaktivita jednotlivých izomerů dimethylcyklohexa-

nu se při pyrolýzních podmínkách příli� neli�í a roste 

v řadě 1,1-, 1,4-, 1,2-dimethylcyklohexan (obr. 7). Jeliko� 
se jedná o izomery, nelze očekávat (alespoň u 1,2- a 1,4- 
izomerů) rozdíly v energiích vazeb C−H mezi jednotlivý-
mi uhlovodíky a rozdíly v reaktivitě jsou proto způsobené 
rozdílnou skladbou souboru aktivních radikálů. Ačkoliv 
určit mno�ství vznikajících radikálů není s danou experi-
mentální technikou mo�né, jejich relativní mno�ství vzni-
kající při �těpení je mo�né odvodit na základě mno�ství 
molekulárních produktů vzniklých po abstrakci vodíku 
těmito radikály. Nejjednodu��í je situace v případě nejak-
tivněj�ího methylového radikálu, který se stabilizuje odtr-
�ením vodíku z molekuly uhlovodíku za vzniku methanu, 
který ji� ve významné míře nepodléhá dal�ím reakcím. 
Proto není překvapující, �e výtě�ek methanu (a tedy 
i mno�ství methylového radikálu přítomného v reakční 
směsi) roste ve stejné řadě jako reaktivita jednotlivých 
izomerů. K ni��í reaktivitě 1,1-izomeru přispívá i absence 
terciálního uhlíku ze kterého se nejsnadněji od�těpuje ak-
tivní vodíkový radikál, jen� mají zbývající izomery dime-
thylcyklohexanu dva. Přítomnost kvartérního uhlíku 
v molekule 1,1-izomeru je tedy dal�í příčinou pomalej�ího 
�těpení molekuly. 

Proto�e v�echny izomery dimethylcyklohexanu pro-
dukují velké mno�ství aktivních radikálů, nebyla změna 
dosa�ených konverzí při kopyrolýze s benzinem v poměru 
1:1 významná. 

 
V l i v  p o č t u  c y k l ů  

 
Porovnání reaktivity butylcyklohexanu a dekahydro-

naftalenu při pyrolýzních podmínkách je znázorněno na 
obrázku 8. Z grafu je patrné, �e bicyklický uhlovodík je 
méně reaktivní za podmínek individuální pyrolýzy a při 
kopyrolýze se jeví stejně reaktivní jako monocyklický 
substituovaný uhlovodík o stejném počtu atomů uhlíku. Při 
individuální pyrolýze poskytuje dekahydronaftalen aktivní 
radikály v ni��í koncentraci ne� butylcyklohexan, a proto 
se jeví stabilněj�í (poskytuje převá�ně isoalkenylradikály 
a stabilní aromáty). 
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Obr. 6. Pyrolýza cykloalkanů a cykloalkenů � vliv dvojné 
vazby; CP � cyklopentan, CPen � cyklopenten, CH � cyklohe-
xan, CHen � cyklohexen; x � konverze; ■ � individuální pyrolý-
za, ■ � kopyrolýza s benzinem 
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Obr. 7. Pyrolýza cykloalkanů � vliv polohy substituentů;  
1,1-DMCH � 1,1-dimethylcyklohexan, 1,2-DMCH � 1,2-di-
methylcyklohexan, 1,4-DMCH � 1,4-dimethylcyklohexan; x � 
konverze; ■ � individuální pyrolýza, ■ � kopyrolýza s benzinem 
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Obr. 8. Pyrolýza cykloalkanů � vliv počtu cyklů; BCH � butyl-
cyklohexan, DHN � dekahydronaftalen; x � konverze; ■ � indivi-
duální pyrolýza, ■ � kopyrolýza s benzinem 

Při kopyrolýze s benzinem bylo v reakční směsi po-
dobné slo�ení aktivních radikálů jako při individuální py-
rolýze butylcyklohexanu, a proto se na konverzi této látky 
jejich vliv příli� neprojevil. V případě dekahydronaftalenu 
byla kopyrolýzní směs bohat�í na aktivní radikály a kon-
verze se u této látky prohloubila. 

 
 

Závěr 
 
V souladu s teoretickými předpoklady bylo potvr-

zeno, �e reaktivita n-alkanů při pyrolýze roste 
s roustoucí délkou řetězce. Proto�e se při jejich pyrolý-
ze tvoří velké mno�ství aktivních radikálů, nedochází 
při kopyrolýze n-alkanů s primárním benzinem ke zvý�ení 
jejich reaktivity. 

U cyklických uhlovodíků byl prokázán značný vliv 
struktury na reaktivitu při pyrolýzním �těpení. Reaktivita 
cyklických uhlovodíků rostla se zvy�ujícím se počtem 
uhlíků v cyklu, s rostoucí délkou substituentu i s rostoucím 
počtem substituentů a klesala s rostoucím počtem cyklů 
v molekule. Pozorované trendy lze vysvětlit na základě 
rozdílných souborů aktivních radikálů, které se tvoří při 
pyrolýze daných uhlovodíků a zčásti i rozdílnými energie-
mi vazeb C−H v jejich molekule. Výsledky měření jsou 
v souladu se zastoupením a koncentrací aktivních radikálů 
vzniklých při �těpení, které bylo vypočteno matematickým 
modelem primárního �těpení uhlovodíků. U izomerů dime-
thylcyklohexanu odpovídaly rozdíly v reaktivitě přímo 
mno�ství tvořeného methylového radikálu, který je ze 
vznikajících radikálů nejaktivněj�í. Při kopyrolýze 
s benzinem významně vzrostla konverze nasycených ne-
substituovaných cykloalkanů. Vliv aktivních radikálů 
z rozkladu benzinu byl na konverzi nenasycených cyklů 
minimální. Při kopyrolýze se reaktivita bicyklického uhlo-
vodíku zvý�ila a� na úroveň monocyklického substituova-
ného uhlovodíku o stejném počtu atomů uhlíku v moleku-
le. 

 
Práce byla podpořena interním grantem Fakulty che-

mické technologie V�CHT Praha, č. 111/08/0016. 
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L. Starkbaumová, Z. Bělohlav, and P. Zámostný 
(Department of Organic Technology, Institute of Chemical 
Technology, Prague): Reactivity of Cyclic and Acyclic 
Hydrocarbons During Pyrolysis 

 
This work was focused on studying selected cyclic 

and acyclic hydrocarbons reactivity (assessed according to 
conversion) during pyrolysis using the laboratory pyrolysis 
gas chromatography. The pyrolysis of individual hydrocar-
bon and copyrolysis of aliquot part of the tested compound 
in its mixture with primary gasoline was investigated. The 
behaviour of tested compounds was studied on the basis of 
laboratory experiments carried out at standard temperature 

(815 °C) and short residence time in the hot-zone of the 
reactor (carrier gas velocity was 100 ml min−1). The con-
version of compounds that are less reactive individually 
increased during copyrolysis thanks to higher amounts of 
small active radicals in reaction mixture. The reactivity of 
hydrocarbons increased with increasing length of chain, 
number of carbon atoms in cycle, number and length of 
substituents on the ring and decreased with increasing 
number of cycles in the hydrocarbon molecule. The effect 
of active radicals (developed from decomposition of gaso-
line) on reactivity of unsaturated hydrocarbons was mini-
mal. 
 
 
 


