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Zájem o zálohové systémy 
na LNG/LBG v Česku roste
Vzhledem k současné krizové situaci na trhu se zemním plynem 
a nejistotě dodávek s možnou regulací množství odběru a fluktu-
ace cen dodávek, stále více firem v Česku hledá spolehlivé řešení 
pro náhradní zásobování svých provozů energiemi. Dodavatelé 
záložních systémů na LNG (zkapalněného zemního plynu) a LBG 
(zkapalněného bioplynu) zaznamenávají rostoucí poptávku.

„V  průběhu několika posledních měsíců jsme zaznamenali vý-
znamný nárůst poptávky po takzvaném back-up řešení dodávek 
zemního plynu pro zajištění energetické bezpečnosti. Zájem o ta-
kovéto řešení mají například sklářské provozy, výrobci strojních 
zařízení nebo automobilový průmysl. Naše systémy jsou schopné 
pružně a  spolehlivě vyřešit případný nedostatek nebo omezení 
dodávek zemního plynu nahrazením LNG/LBG,“ popisuje sou-
časnou situaci Julie Čejková, LNG Sales manager ze společnosti 
Chart Ferox. Děčínská firma je součástí globální společnosti Chart 
Industries, která dodává komplexní zálohové systémy pro dodáv-
ky LNG, včetně cisteren a kontejnerů pro dovoz a distribuci zka-
palněného zemního plynu. 

Ve světě běžné

Ve  světě se dlouhodobě a  spolehlivě používá řešení na  základě 
zkapalněného zemního plynu (LNG) nebo zkapalněného bioplynu 
(LBG) pro dodávky do technologických systémů plynových zaříze-
ní v místech, kde není zavedeno potrubí na zemní plyn. 

„Pro tyto účely dodáváme standardizované satelitní odpařovací sta-
nice LNG/LBG, které jsou dodávané primárně jako kompaktní řešení 
na společném nosném rámu pro spotřebu plynu do 500 Nm3/h.  Pro 
větší spotřebu systém obsahuje stejné komponenty pouze větší 
velikosti, které jsou umístěné podle konstrukční dispozice v místě 
instalace,“ říká Tomáš Čermák, LNG Segment manager pro sys-
témová řešení ze společnosti Chart Ferox. Satelitní stanice jsou 
v  podstatě all-in-one řešením. Obsahují kryogenní tlakovou ná-
drž na zkapalněný zemní plyn, vzduchové odpařovače, regulační 
a bezpečnostní systém, včetně propojovacího potrubí, kryogen-
ních ventilů, měřících přístrojů a řídícího systému. 

Proč LNG jako back-up řešení?

Využívání LNG přímo v  místě jeho spotřeby má několik nespor-
ných výhod. „Jde především o to, že se využívají kryogenní zásob-
níky, které jsou schopny pojmout zkapalněný zemní plyn. Ten má 
600x menší objem než zemní plyn v plynné formě. To je obrov-
skou výhodou jak pro přepravu, tak pro skladování,“ vyjmenovává 
Julie Čejková. 

Děčínská firma se zabývá vývojem a  výrobou kryogenního zaří-
zení a systémových řešení. Zásobníky jsou navrženy pro dlouho-
dobé skladování zkapalněného zemního plynu (LNG) nebo zka-
palněného bioplynu (LBG) s minimálními tepelnými ztrátami. Pro 
regulované odpařování slouží vzduchové odpařovače, ve kterých 
LNG přechází do  plynné fáze ohřevem okolním atmosférickým 
vzduchem. Regulační systém zajišťuje dodávku plynu automatic-
ky bez lidského zásahu a je propojen přes regulátor do odběrné-
ho potrubí.

Pro menší i velké provozy

Typická velikost zásobníku pro účely běžného technologického 
provozu je 40 a 60 m3. „Tato zásoba je schopna udržet dodávku 
v objemu 100–500 m3 plynu za hodinu (cca 1–5 MW) po dobu 
3 až 14 dnů,“ říká Tomáš Čermák. Pro doplnění zásobníku a za-
jištění kontinuálního zásobování výrobních provozů, je vždy nutné 
odpovídajícím způsobem dimenzovat časovou rezervu dodávek 
LNG cisternami a velikost zásobníku.

Společnost Chart Ferox je součástí globální společnosti Chart 
Industries, která je kotovaná na  Newyorské burze NASDAQ. 
Společnost Chart Ferox sídlící v Děčíně již 80 let vyvíjí, navrhuje  
a vyrábí systémy pro využití zkapalněných technických plynů, 
včetně zkapalněného zemního plynu (LNG). Vedle založních ener-
getických systémů se firma zabývá například dodávkami LNG 
čerpacích stanic a dalších zařízení z oblasti distribuce, skladová-
ní a čerpání zkapalněných plynů. 

Více informací na: 
https://cz.chartindustries.com/Products/Small-Scale-LNG

Julie Čejková, Chart Ferox, a.s.

Zkapalněný zemní plyn (LNG) nebo zkapalněný bioplyn (LBG) 
dodávají specializované firmy z námořních terminálů nebo 
z místa výroby (závody na zkapalnění) ve vakuově izolova-
ných cisternách a kontejnerech na základě poptávky jednot-
livých provozovatelů.


