
Εγκατάσταση Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) – Ρεβυθούσα 
 

 
 

Η Εγκατάσταση ΥΦΑ Ρεβυθούσας του ∆ΕΣΦΑ έχει σχεδιαστεί για να πραγµατοποιεί τις 

διαδικασίες της α) έγχυσης ΥΦΑ από πλοίο µεταφοράς, β) της αποθήκευσης ποσοτήτων ΥΦΑ, γ) 

της επαναυγροποίησης των αερίων που προκύπτουν από φυσική εξάτµιση του ΥΦΑ στις 

δεξαµενές, δ) της άντλησης και αεριοποίησης του ΥΦΑ και ε) της έγχυσης του Φ.Α. στο 

ΕΣΜΦΑ.  

 

Για την έγχυση ΥΦΑ από πλοία µεταφοράς στις δεξαµενές αποθήκευσης της εγκατάστασης 

ΥΦΑ, υπάρχει κατάλληλο σύστηµα βραχιόνων και γραµµών έγχυσης. Το σύστηµα βραχιόνων 

αποτελείται από 3 βραχίονες έγχυσης ΥΦΑ Ζ3101Α/Β/C, και έναν βραχίονα αερίων Ζ3102, για 

τη µεταφορά από και προς το πλοίο µεταφοράς. Ο µέγιστος ρυθµός εκφόρτωσης ΥΦΑ 

καθορίζεται στα 7.250 m
3
/h.  

 

Για την αποθήκευση του ΥΦΑ στην εγκατάσταση ΥΦΑ υπάρχουν δύο δεξαµενές αποθήκευσης 

µε συνολική χωρητικότητα 130.000 m
3
. Το ΥΦΑ αποθηκεύεται σε θερµοκρασία περίπου –160

o 
C 

και σε περίπου ατµοσφαιρική πίεση.  

 

Σε αυτές τις συνθήκες στις δεξαµενές αποθήκευσης ΥΦΑ δηµιουργούνται αέρια (κυρίως µεθάνιο 

και άζωτο) από φυσική εξάτµιση του ΥΦΑ. Για τη διατήρηση της πίεσης των δεξαµενών σε 

χαµηλά επίπεδα στην εγκατάσταση ΥΦΑ έχει προβλεφθεί σύστηµα αποµάκρυνσης και 

επανάκτησης των αερίων από τις δεξαµενές. Αυτό το σύστηµα αποτελείται από συµπιεστές 

αερίου, τον επανασυµπυκνωτή αερίων και κατάλληλο δίκτυο σωληνώσεων.  



 

Το σύστηµα άντλησης και αεριοποίησης του αποθηκευµένου Υ.Φ.Α. αποτελείται από αντλίες 

χαµηλής πίεσης J3201A/B/C/D/E/F/G/H οι οποίες είναι εµβαπτισµένες στις δεξαµενές 

αποθήκευσης και οδηγούν το αντλούµενο ΥΦΑ στον επανασυµπυκνωτή ή κατευθείαν στις 

αντλίες υψηλής πίεσης. Ο επανασυµπυκνωτής λειτουργεί επίσης ως δοχείο αναρρόφησης των 

αντλιών υψηλής πίεσης J3101A/B, J3102A/B και J3103A/B. Οι αντλίες υψηλής πίεσης 

ανεβάζουν την πίεση του ΥΦΑ και το αποστέλουν στους αεριοποιητές για αεριοποίηση.   

 

Οι αεριοποιητές (Μ-3101 Α/Β/C και Μ-3102 Α/Β/C/D) είναι εγκαταστάσεις που σκοπό έχουν να 

δώσουν την απαιτούµενη θερµότητα στο ΥΦΑ ώστε να αεριοποιηθεί και επιπλέον να θερµάνουν 

το παραγόµενο Φ.Α. σε θερµοκρασία τουλάχιστον 3,5
0
C πριν την είσοδο του στο ΕΣΜΦΑ.  

 

Η εγκατάσταση ΥΦΑ συνδέεται µε το ΕΣΜΦΑ µέσω 2 υποθαλάσσιων αγωγών διαµέτρου 24΄΄ ο 

κάθε ένας και µήκους 510m και 620m, µέχρι την Αγία Τριάδα που αποτελεί σηµείο εισόδου στο 

ΕΣΜΦΑ.  

 

∆υναµικότητες Εγκατάστασης ΥΦΑ 

 

1.  Σταθερό µέγιστο ρυθµό αεριοποίησης/ Sustained Maximum Sendout Rate  (SMSR):              

1.000 m
3
/h 

 

2. Έκτακτο Ρυθµό Αιχµής αεριοποίησης / Peak Sendout Rate (Peak): 1.250 m
3
/h 

 

3. Ελάχιστος ρυθµός αεριοποίησης / Minimum Sendout Rate : 85 m
3
/h  

 

4. Ετήσια ποσότητα αεριοποίησης / Yearly Average Sendout Rate (Year) : 365 ηµέρες χ 24 ώρες χ 

1000 m
3
/h   

                                                                  

 

Βασικός εξοπλισµός της εγκατάστασης ΥΦΑ  

 

Περιγραφή Σύµβολο ∆υναµικότητα ανά 

εξοπλισµό 

Πίεση Λειτουργίας 

 

Αντλίες χαµηλής 

πίεσης  

J3201A/B/C/D 

/E/F/G/H 
200 m

3
 ΥΦΑ/h 12 barg 

J3101A/B 120 m
3
 ΥΦΑ/h 82 barg 

J3102A/B 220 m
3
 ΥΦΑ/h 82 barg 

Αντλίες υψηλής 

πίεσης 

J3103A/B 300 m
3
 ΥΦΑ/h 82 barg 

Αεριοποιητές  

Μέσο θέρµανσης 

θαλασσινό νερό 

Μ-3101 Α/Β 

 

125 m
3
 ΥΦΑ /h 26 - 64 barg 



(ORV) M-3101 C 381 m
3
 ΥΦΑ /h 26 - 64 barg 

M-3102 A/B 125  m
3
 ΥΦΑ /h 26 - 64 barg Λουτρό νερού που 

θερµαίνεται από 

καυσαέρια της 

καύσης Φ.Α. (SCV)  

M-3102 A/B 190 m
3
 ΥΦΑ /h 26 - 64 barg 

Κρυογενικοί 

Συµπιεστές 

ανάκτησης αερίων 

V-3101 A/B/C 4800Kg/h 100mbarg – 7barg 

J 4101A/B/S  2035 m
3
 /h 6 barg Αντλίες θαλασσινού 

νερού  
J4102 A/B/S 3035 m

3
 /h 6 barg 

 

ΜΟΝΑ∆Α ΣΗΘΥΑ  

Στην εγκατάσταση λειτουργεί από το 2009 µονάδα παραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας για 

την κάλυψη των απαιτήσεων της εγκατάστασης σε ηλεκτρική ισχύ. Η νέα µονάδα αποτελείται 

από 2 µηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) 16 κυλίνδρων τύπου V, µε καύσιµο φυσικό αέριο και 

δύο ηλεκτρογεννήτριες 6,5MW έκαστη και παραγόµενη τάση 6000Volt.  

Οι νέες ηλεκτρογεννήτριες έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν σύγχρονα και παράλληλα µε το 

δίκτυο της ∆ΕΗ αλλά και αυτόνοµα αναλαµβάνοντας την ηλεκτρική τροφοδοσία του Τερµατικού 

σταθµού ΥΦΑ σε πλήρη λειτουργία, επίσης η πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια µπορεί να 

διοχετευτεί στο δίκτυο της ∆ΕΗ. Σε περίπτωση ολικού black out (απώλεια της ∆ΕΗ) την 

απαραίτητη ηλεκτρική τροφοδοσία της µονάδας για την επανεκκίνηση των βοηθητικών της, 

αναλαµβάνουν µια εκ των δύο EDG 2000 KVA έκαστη, εξασφαλίζοντας ο σταθµός ΥΦΑ πλήρη 

αυτονοµία από το δίκτυο της ∆ΕΗ.   

Στη µονάδα ανακτάται µέρος της θερµότητας από τα καυσαέρια και τα κυκλώµατα ψύξης των 

ΜΕΚ και η µονάδα συνεισφέρει περί τα 13 MW θερµικής ενέργειας για την αεριοποίηση του 

ΥΦΑ. Κλειστό κύκλωµα νερού, µε δίκτυο σωληνώσεων και εναλλακτών, απάγει θερµότητα από 

την µονάδα και τη µεταφέρει στο λουτρό των αεριοποιητών SCV.   

Η µονάδα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας εντάσσεται στην κατηγορία των µονάδων 

ΣΗΘΥΑ µε απόδοση περί τα 85%.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


