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Zkapalněné uhlovodíkové plyny 

 
Zkapalněný uhlovodíkový plyn (liquified petroleum 

gas � LPG) představuje moderní a ekologické palivo. Sklá-
dá se předev�ím z propanu a butanu, přičem� mohou být 
přítomny i dal�í slo�ky − propen, buteny, penteny atd. 
LPG se získává předev�ím separací z ropy nebo zemního 
plynu a jako vedlej�í produkt z rafinérských a petroche-
mických výrob. Zkapalněné uhlovodíkové plyny mají řadu 
specifických vlastností, které je nutno brát v úvahu při 
jejich pou�ití. 

Vlastnosti LPG (např. výhřevnost, spalné teplo, Wob-
beho číslo) závisí na slo�ení směsi a čistotě produktu a li�í 
se podle podílu propanu, butanu a nenasycených uhlovodí-
ků. Výsledné parametry směsi jsou pak závislé na poměru 
jednotlivých slo�ek. Zkapalněné uhlovodíkové plyny se 
dají snadno zkapalnit buď stlačením, ochlazením nebo 
kombinací obou dějů. V kapalném stavu zmen�ují svůj 
objem cca 260x. 

Z fyzikálně-chemického hlediska je mo�né zkapalně-
ný uhlovodíkový plyn charakterizovat jako bezbarvou, 
snadno těkající kapalinu specifického zápachu. Je hořlavý, 
výbu�ný a nejedovatý1. 

Z hlediska klasifikace topných plynů patří zkapalněné 
uhlovodíkové plyny ke skupině vysoce výhřevných plynů. 

 
H i s t o r i e  p o u � i t í  z k a p a l n ě n ý c h  u h l o v o -
d í k o v ý c h  p l y n ů  

 
Poprvé byl LPG vyroben v roce 1904 v Augsburku 

termickým �těpením olejů za nepřítomnosti vzduchu. Za 
opravdový počátek získávání LPG je pova�ován rok 1910, 
kdy byl v rafinériích USA získáván z vypařovaných plynů 
ve skladovacích nádr�ích benzinu. Vypařované plyny byly 
z nádr�í odstraňovány a snadno zkapalněny. Organizovaný 
prodej LPG byl v USA zahájen v roce 1920. 

První pou�ití v českých zemích je úzce spojeno 
s vybudováním závodu na zpracování severočeského hně-
dého uhlí nízkotepelnou karbonizací a vyu�itím produktů 
tohoto procesu pro výrobu syntetických paliv. Zkapalněné 

uhlovodíkové plyny zde odpadaly jako vedlej�í produkt ve 
vysokotlakém hydrogenačním procesu produktů  nízkotla-
ké karbonizace hnědého uhlí. Pro účely distribuce LPG 
vznikly první plnírny do přepravních obalů přímo ve vý-
robním závodě v Zálu�í u Mostu. 

Na počátku se LPG pou�íval pro pohon motorových 
vozidel, řezání kovů plamenem, svařování a v úzkém roz-
sahu i pro malý okruh zájemců v domácnostech2.  

 
O b l a s t  p o u � i t í  z k a p a l n ě n ý c h  u h l o v o d í -
k o v ý c h  p l y n ů  

 
Od počátků pou�ívání LPG docházelo k postupnému 

roz�iřování a zdokonalování oblastí a způsobů jeho vyu�i-
tí.  Produkce a spotřeba LPG se plynule zvět�ovala. 
V posledních letech je stále vět�í zájem o toto palivo 
a nacházejí se stále nové mo�nosti vyu�ití.  

Oblasti vyu�ití se dají zhruba rozdělit na hlavní 
(specifická odvětví průmyslu, automobilová doprava) 
a doplňkové (zemědělství, domácnosti, turistika, zábava, 
sport apod.). 

Velké pou�ití mají zkapalněné uhlovodíkové plyny 
i jejich slo�ky v chemickém, speciálně petrochemickém 
průmyslu. Lze z nich např. termickým krakováním vyrábět 
ethylen, nenasycené uhlovodíky, acetylen, vodík nebo 
syntézní plyny. V�echny uvedené látky jsou důle�itými 
meziprodukty při výrobě chemikálií. 

Po smí�ení zkapalněných uhlovodíkových plynů se 
vzduchem lze tento plyn pou�ít pro krytí �pičkových odbě-
rů v plynárenském systému.  

Dal�í zajímavé pou�ití zkapalněných uhlovodíkových 
plynů je při výrobě aerosolově balených přípravků. Nahra-
zují zde dříve bě�ně pou�ívané chlorované uhlovodíky 
(freony), které mají negativní vliv na �ivotní prostředí.  

Mezi moderní způsoby vyu�ití patří také vytápění hal 
pomocí infrazářičů � tzv. infratechnologie. S jejich pomocí 
se dají vytápět pouze jednotlivé části hal, co� znamená 
velkou úsporu energie. 

 

Obr. 1. Procentuální rozdělení vyu�ití LPG ve světě v roce 
2004 
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P r o d u k c e  a  s p o t ř e b a  L P G  v e  s v ě t ě   
a  v  Č R  

 
Celková spotřeba LPG ve světě se za posledních deset 

let zvý�ila o 2,4 % na 212 mil t rok−1. V České republice 
se spotřeba LPG zvý�ila dokonce o 15,9 % na 285 t rok−1 

(cit.3). 
Produkce LPG ve světě se za posledních deset let 

zvý�ila o 2,6 % na 217 tis. t rok−1. V České republice se 
produkce zvý�ila o 19,0 % na 213 tis. t rok−1. Spotřeba 
LPG v České republice výrazně převy�uje výrobu (viz 
tabulka II). 

 
 

Vyu�ití LPG v České republice 
 
A u t o m o b i l o v á  d o p r a v a  

 
První vozidla na LPG byla postavena v Německu ve 

30. letech minulého století. V České republice byl LPG 
pro automobilovou dopravu vyu�íván přibli�ně od polovi-
ny dvacátého století. 

LPG je jedním z nejvíce vyu�ívaných alternativních 
paliv pro pohon motorových vozidel. Vyu�ívá se pro po-

hon osobních automobilů, autobusů, nákladních automobi-
lů a dal�ích u�itkových vozidel. Mezi největ�í výhody patří 
mnohem ni��í emise oxidu uhelnatého, polyaromatických 
sloučenin, oxidů dusíku apod. Porovnání vzniku �kodli-
vých látek při pou�ití LPG místo benzinu a nafty je uvede-
no v tabulce III (cit.4). Dal�í nezanedbatelnou výhodou je 
ni��í cenová náročnost. 

Slo�ení LPG se mů�e pohybovat v �irokém rozmezí, 
od 100 % propanu během celého roku, do 100 % butanu 
v období od 1. 6. do 30. 9. Rozdílné slo�ení LPG se proje-
ví ve výhřevnosti paliva a v jeho antidetonační odolnosti. 
Výhřevnost n-butanu je o 14 % vy��í ne� výhřevnost pro-
panu. Propan má oktanové číslo (vyjádřené jako OČVM) 
112, n-butan pouze 94,5. Technické po�adavky a metody 
zkou�ení pro LPG vyu�ívaný jako pohon do motorových 
vozidel jsou uvedeny v normě ČSN EN 589 a jednotlivé 
parametry jsou důsledně kontrolovány Českou obchodní 
inspekcí. 

Počet automobilů vyu�ívajících pro pohon LPG ka�-
dým rokem výrazně přibývá. V roce 2004 bylo v ČR 
170 000 vozidel na LPG. Jeho spotřeba v automobilovém 
průmyslu dosáhla 88 tisíc tun, co� je 31 % z celkové spo-
třeby LPG v České republice. Síť čerpacích stanic 
s mo�ností čerpání LPG se rozrostla na cca 500. Přitom 
LPG tvoří v absolutní vět�ině případů pouze určitou alter-
nativu k benzinu, tak�e se zvy�uje akční rádius vozidla 
často a� na dvojnásobek. 

V České republice je vyu�ívání LPG pro pohon osob-
ních automobilů hodně roz�ířené. To je dáno zejména 
mo�ností levné přestavby star�ích automobilů. Mezi nej-
častěji přestavované typy vozidel patří hlavně �koda For-
man a �koda 120, dále např. Opel Astra nebo Renault 
Clio. 

 
K o m b i n o v a n é  v y u � i t í  L P G  s y s t é m ů  

 
Významnou výhodou LPG systémů jsou jejich mno-

hostranné mo�nosti vyu�ití, kdy lze pou�ití systému vzá-
jemně skládat a kombinovat. Mezi nejčastěji pou�ívané 
kombinované systémy patří zejména: 
− vytápění objektu, vaření a vytápění skleníků 

s tvorbou CO2, 
− vytápění odchovny kuřat (krůt, selat) infrazářiči, pří-

prava teplé vody a zpracovatelská technologie. 

Tabulka Ι 
Porovnání spotřeby LPG ve světě a v ČR za rok 2004 

Statistika za rok 2004 Spotřeba LPG ve světě 
[tis.t rok−1] 

Spotřeba LPG ve světě 
[%] 

Spotřeba LPG v ČR 
[tis.t rok−1] 

Spotřeba LPG v ČR 
[%] 

Domácnosti 106 553 50,1 109 38,2 
Zemědělství 3 683 1,7 4 1,4 
Průmysl 25 799 12,1 84 29,5 
Doprava 17 175 8,1 88 30,9 
Rafinérie 11 870 5,6 0 0 
Chem.zpracování 47 584 22,4 0 0 

Tabulka II 
Dostupnost LPG na trhu v České republice v roce 2004  

LPG v ČR Produkce Import Export Spotřeba 
[tis. tun] 213 124 51 285 

Tabulka III 
Srovnání produkce �kodlivých emisí u LPG, benzinu 
a nafty 

Srovnání s benzinem Srovnání s naftou 
−75 % méně CO −60 % méně CO 
−40 % méně NOx −90 % méně NOx 
−87 % méně ozonu −70 % méně ozonu 
−85 % méně uhlovodíků −90 % méně prachových částic 
−10 % méně CO2   
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Toto kombinované pou�ití LPG znamená významné 
sní�ení celkové energetické spotřeby oproti samostatnému 
pou�ití jednotlivých druhů energií pro ka�dý proces. Tím 
dochází ke sní�ení provozních nákladů.  

 
Kogenerace 

LPG se často pou�ívá pro spojenou výrobu tepla 
a elektřiny. V posledních letech se v ČR rozmáhá tato 
kogenerace zejména v zemědělských objektech. 

 
Průmysl 

Zkapalněný uhlovodíkový plyn má v průmyslu �iroké 
uplatnění, pou�ívá se k vytápění hal, dílen, skladů, k su�e-
ní nátěrů, papíru, barev; k tavení, pájení, svařování, 
k rozmrazování, pečení, chlazení, velkokapacitní vaření 
apod. Také k těmto účelům se nachází na trhu velké mno�-
ství spotřebičů. 

Odhaduje se, �e do České republiky je dová�en LPG 
z cca 50 různých zdrojů, proto je slo�ení jednotlivých pro-
duktů  velmi různorodé. Díky narůstajícímu zájmu o LPG 
a stále se roz�iřujícím oblastem jeho vyu�ívání je nutné 
znát přesné slo�ení jednotlivých produktů LPG a jejich 
základní fyzikálně-chemické vlastnosti.  

 Největ�ím problémem pro vyu�ití LPG představují 
jeho korozivní vlastnosti. Ke koroznímu po�kození na 
kovových materiálech průmyslových zařízení dochází 
předev�ím vlivem sirných sloučenin obsa�ených v LPG. 
Obsah sirných látek lze v LPG analyzovat plynovou chro-
matografií s vhodným detektorem (nejčastěji FPD � pla-
meno-fotometrický detektor)7. Vzhledem k velkému 
mno�ství produktů LPG na českém trhu je mo�né předchá-
zet korozivním problémům LPG tím, �e se vybere produkt 
s malým obsahem sirných sloučenin nebo je nutné sirné 
sloučeniny ze zkapalněného plynu odstranit. 

 
 

Odsíření zkapalněných uhlovodíkových plynů 
 
Ze sirných sloučenin jsou nejreaktivněj�í a v LPG 

nejčastěji zastoupeny merkaptany a sulfan, proto se pozor-
nost věnuje předev�ím této skupině látek. V současné době 
se sirné sloučeniny z frakcí slou�ících pro výrobu LPG 
odstraňují hlavně hydrogenační rafinací. Ostatní procesy 
se vyu�ívají pouze v malém měřítku a vět�inou pouze tam, 
kde by byl proces hydrogenační rafinace neefektivní 
a neekonomický. 

 
L o u h o v á  r a f i n a c e  

 
Merkaptany se vyznačují kysele reaktivním vodíkem, 

který se během procesu louhové rafinace neutralizuje 
vhodnou chemikálií (KOH, NaOH, Na2CO3), přičem� 
merkaptany přejdou na příslu�né merkaptidy podle rovni-
ce: 

RSH + NaOH → RSNa + H2O 
 Vzniklé merkaptidy se rozpou�tějí v alkalické vrst-

vě, která se oddělí od vrstvy uhlovodíkové. Pro zlep�ení 

rozpustnosti merkaptidů v louhu se přidávají je�tě např. 
alkylfenoly. Spolu s merkaptany probíhá i odstranění 
sulfanu ve formě sodných solí. 

 
H y d r o g e n a č n í  o d s í ř e n í  

 
Úplné odsíření uhlovodíkových plynů je mo�né hyd-

rogenací v přítomnosti vhodných katalyzátorů, přičem� 
nejčastěji se pou�ívají katalyzátory na bázi kobalt-nikl 
nebo nikl-molybden. Tato metoda je univerzální a vhodná 
pro odstranění �irokého spektra sirných sloučenin. 

Proces hydrogendesulfurace je dvojstupňový. 
V prvním stupni se LPG smísí s recyklovaným procesním 
vodíkem a zahřeje. Tato směs je poté proháněna přes ko-
balt-molybdenové katalytické lo�e v odsiřovacím reaktoru. 
Síra v organických formách se mění na hydrogensírany, 
které následně reagují na lo�i oxidu zinečnatého. Celý 
proces probíhá podle reakcí: 

RSH + H2 → RH + H2S 
R1SR2 + 2 H2 → R1H + R2H + H2S 
ZnO + H2S → ZnS + H2O 

Účinnost celého procesu je takřka stoprocentní a takto 
vyči�těný LPG představuje surovinu vysoké kvality pro 
�pičkové zdroje (např. palivové články). 

 
S l a z e n í  ( o x i d a c e )  

 
Slazení je obecný název pro proces, který je zalo�ený 

na principu oxidace merkaptanů na nekorozivní sulfidy. 
Přeměnou merkaptanů se odstraní jejich kyselý zápach, 
a proto se pro tento proces pou�ívá název �slazení�. Obsah 
síry v LPG se procesem slazení nesní�í, pouze dojde ke 
změně aktivní formy sirných sloučenin na formu slouče-
nin, které jsou méně aktivní. Pro slazení se pou�ívá něko-
lik postupů, z nich� nejznáměj�í je tzv. doktorování 
�doktor test�, kde se pou�ívá roztok olovnatanu sodného. 

Proces probíhá podle reakcí:  
2 RSH + Na2PbO2 → (RS)2Pb + NaOH 
(RS)2Pb + S → PbS + RSSR 
a následně je roztok regenerován: 

PbS + 2 O2 + 4 NaOH → Na2PbO2 + Na2SO4 + H2O 
2 PbS + 2 O2 + 6 NaOH → 2 Na2PbO2 + Na2S2O3 + 3 H2O 

 
P r o c e s  G i r b o t o l  

 
Proces Girbotol pracuje na principu extrakce mono-, 

di- nebo trieethanolaminem. Je vhodný pro zkapalněné 
uhlovodíkové plyny s velkým obsahem H2S, přičem� bě-
hem procesu dojde k odstranění i oxidu uhličitého a ele-
mentární síry. Vlastní proces Girbotol neodstraňuje mer-
kaptany, a proto bývá doplněn je�tě o proces louhové rafi-
nace. Nejčastěji se k extrakci pou�ívá 15�30 % vodný 
roztok diethanolaminu, přičem� vlastní extrakce se provádí 
za zvý�ené teploty (310 a� 330 K) a zvý�eného tlaku 
(3 MPa). 
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P r o c e s  M e r o x  
 
Proces Merox představuje kombinovaný proces zahr-

nující současně extrakci a oxidaci sirných sloučenin. 
Z uhlovodíkových plynů jsou merkaptany odstraňovány 
propíráním roztokem koncentrovaných alkálií za zvý�ené-
ho tlaku (0,7 MPa).  Proces probíhá v katalytickém reakto-
ru, kde probíhá současně extrakce sirných sloučenin 
a zároveň jejich oxidace. Uhlovodíkový plyn je přiváděn 
do roztoku shora, přičem� ze spodní části kolony je odebí-
rána vodní fáze a zahřívána na teplotu 50 °C. K tomuto 
proudu je přiváděn vzduch a proud je veden do oxidační 
části reaktoru. Vzniklý merkaptid (NaSR) je v reaktoru 
převeden na disulfid, který zůstává nerozpu�těn 
v alkalickém roztoku. Produkt oxidace je veden do separá-
toru, kde je oddělen nezreagovaný vzduch, disulfidová 
frakce nerozpu�těná v alkalickém roztoku a alkalický vod-
ní roztok. Vyčerpaný odpadní proud vzduchu je veden do 
spalovacího zařízení nebo do některé procesní pece a rege-
nerovaný alkalický roztok je vrácen do extrakční kolony. 

 
 

Závěr 
 
LPG je ve světě vyu�íván ji� od počátku dvacátého 

století. Původně vznikal jako vedlej�í produkt při vysoko-
teplotní karbonizaci hnědého uhlí. Dnes se převá�ně vyrá-
bí z ropy nebo zemního plynu. Spotřeba LPG ka�dým 
rokem výrazně stoupá, nacházejí se stále nové mo�nosti 
vyu�ití ať u� v průmyslu nebo ve zcela nových oblastech. 

V České republice se LPG vyrábí a pou�ívá od 30. let 
dvacátého století. Zpočátku byl vyu�íván zejména pro 
pohon motorových vozidel, postupně se v�ak začal pou�í-
vat i v různých odvětvích průmyslu a částečně 
i v oblastech neplynofikovaných zemním plynem. 
V poslední době je LPG vyu�íván i v dosud netradičních 
oborech, jako jsou např. infratechnologie, kogenerace 
apod. 

Spotřeba LPG v ČR se v posledních letech neustále 
zvy�uje a poptávku ji� není mo�né uspokojovat pouze 
z vlastních zdrojů. V roce 2004 bylo v ČR vyrobeno 

213 tis. tun LPG a spotřebováno 285 tis. tun. 
Obsah sirných sloučenin v LPG je prostřednictvím 

norem a předpisů neustále sni�ován. Z tohoto důvodu je 
v tomto příspěvku dané problematice věnována velká po-
zornost, přičem� nejčastěji se k odstranění v�ech sirných 
sloučenin pou�ívá proces louhové extrakce. 

Technologie vyu�ívající LPG splňují ve�keré technic-
ké, bezpečností a legislativní zásady a aktivně naplňují 
principy trvale udr�itelného rozvoje. Z tohoto pohledu je 
LPG předpovídána velká budoucnost. 
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Liquified petroleum gas (LPG) is modern and eco-

logical fuel. LPG is very important for energy supply of 
industry. The consumption of LPG in the Czech Republic 
is 285 thousand ton. The consumption in the Czech Re-
public significantly overrun the production of LPG and 
this deficiency has to be imported. The main problem in 
utilization of LPG is corrosive effect of sulphur com-
pounds. These compounds have to be eliminated during 
the production. The main methods for eliminated sulphur 
compounds are alkaline refining, hydrogen desulphuriza-
tion, process Girbotol and process Merox. 


