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4.5 
2.5 A Bass-tengerszorosnál kialakított 

villamosenergia-átvitel a tasmán 
„zöld energiát” az árampiacra viszi 

Tárgyszavak: HVDC; monopólus; Tasmánia; hálózat; 
mélytengeri kábel; környezeti hatás. 

 
 
2000 márciusában a National Grid International Ltd. (a nemzeti 

villamosenergia-hálózatot üzemeltető nemzetközi kft.) nyerte a Bass-
szorosnál létesítendő, a Tasmán-szigetet és a dél-ausztráliai Viktória államot 
összekötő HVDC- (High Voltage Direct Current) kapcsolat létesítésére kiírt 
pályázatot – létesítőként, tulajdonosként és üzemeltetőként. A projekt előké-
szítése megfelelő témavázlat készítésével, a szakmai kérdések több fórumon 
való megvitatásával 1999. IV. n. évtől 2002. II. n. évéig zajlott. 

A létesítmény a Viktória államban, Loy Yang közelében lévő 500 kV-os 
alállomást köti össze a Tasmán-szigeten, Georgetown város közelében lévő 
220 kV-os alállomással. A két működő hálózatot (500 kV és 220 kV) föld alatti 
kábelszakasz és mélytengeri kábel kapcsolja össze. Ezt az egyenáramú ká-
belt 400 kV nagyfeszültségre és 500 MW teljesítményre méretezték. 

Ezzel a kapcsolattal biztosítható, hogy a Tasmániában bőségesen ren-
delkezésre álló olcsó és megújuló víz-, valamint szélenergiát, ill. annak feles-
legét értékesítsék Ausztrália erősen iparosodott déli államaiban. Viszonzás-
ként Tasmánia részesülhet a Viktória állam fosszilis tüzelőanyaggal működő 
hőerőműveiben termelt villamos energiából a nyári száraz időszakban. A két 
állam napi szükségletének és napi termelésének alakulását felmérték, az ada-
tokat a 1.a és 1.b ábrák szemléltetik. Továbbá foglakoztak a várható hosszú 
távú igények alakulásával, és megállapították, hogy a csúcsigények kielégíté-
se az átvitelen keresztül annyira gazdaságos, hogy Tasmániának érdemes a 
bőségesen rendelkezésre álló megújuló energiaforrásait a jövőben erőteljes-
ebben kiaknázni. A következő években a „viharzónában” 1000 MW szélerő-
mű-kapacitást fejlesztenek. Viktória államban az ipari fejlesztés folytán a kö-
vetkező 10 évben 3000 MW-nyi új csúcsigényt kell majd kielégíteni. 

A pályázat nyertese a Siemens és Pirelli cégek által létrehozott TasVic 
konzorcium. A projekt értéke 300 M euró. A munkák ez évben indulnak, és a 
tervezett üzembe helyezés éve 2005. A Siemens PTD végzi a HVDC-átvitel 
tervezését, a két áramátalakító állomás, valamint az 500 kV-os és 220 kV-os 

 



alállomások szerelését és üzembehelyezését, továbbá a váltóáramú, valamint 
egyenáramú felszíni hálózat kiépítését, biztosítva a kapcsolódást a meglévő 
500 és 220 kV-os hálózatokkal. A Pirelli biztosítja mind a föld alatti, mind a 
mélytengeri kábeleket és azok szerelését. 
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1. ábra A szükséglet és a villamos energia 

termelése 



Áramellátás és a piac 
A tasmán villamos rendszert eredetileg csak önálló működésre tervezték, 

2260 MW beszerelt teljesítményre méretezve; nagyobb részt vízenergiára 
alapozva. A csúcsigény mintegy 1600 MW, és mintegy 1,5 évnyi ellátást biz-
tosító energia tárolható benne. 

A szigetre ugyanakkor szándékoznak földgázt importálni Dél-Ausztrá-
liából, hogy további ellátási forrásokat biztosítsanak. 

Az előzőekben vázolt villamosenergia-átvitellel megvalósuló együttműkö-
dés Viktória állammal mindkét fél számára előnyös megoldást jelent. A léte-
sítmény Viktóriában 550, Tasmániában 360 új munkahelyet jelent (2. ábra). 
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2. ábra 10 éves előrejelzés Viktória állam nyári energiaellátásáról 

A vitatott útvonal 
A villamos távvezeték útvonalának kijelölésénél mind Tasmániában, mind 

Viktória államban számos szempont, valamint érdek ütközött. Figyelembe kel-
lett venni a környezeti hatásokat és a gazdasági számításokat. 

A tervezők legproblematikusabb feladata volt az áramvezetésre alkalma-
zandó technológia megválasztása. 

A HVDC-átvitelnél az egypólusú kábelvezetés mellett döntöttek a bipó-
lussal szemben. A 480 MW névleges teljesítmény mellett rövid időszakban 
630 MW csúcsterhelés is megengedhető. 

A Draft IIAS-jelentés (Draft Integrated Impact Assessment Statement – 
átfogó hatástanulmány) elkészültével került kidolgozásra a JAP komplex ha-
tástanulmánya, amely az összes felmerült helyi, továbbá nemzeti kormányzati 
érdeket figyelembe véve és törekedve a nemzeti infrastrukturális viszonyok 
kiegyensúlyozására, elkészítette a végleges útvonaljavaslatát. 

A JAP (Joint Advisory Panel) a kormány képviselőiből álló 5 tagú bizottság. 

 



 

A tengeri viszonyok tanulmányozása 
Már az útvonaltervezés, a műszaki változatok vizsgálata, az általános 

helyzetértékelés korai fázisában tanulmányozás tárgya volt a tengeri kábelfek-
tetés, a part közeli infrastruktúra, és a part közeli csatlakoztatás területeit ma-
gába foglaló tengeri térkép, ill. annak részletes elkészítése. A szükséges vizs-
gálatok közé sorolhatók: a tengerfenék típusának vizsgálata, mélytengeri mé-
rések, hajózási útvonalak és navigációs berendezések vizsgálata, halászati 
zónák, hajóroncsok, meglévő tengeri kultúrtárgyak helyének meghatározása. 

A tengerben elhelyezendő elektródok lehetséges hatásának meghatáro-
zásához vizsgálták áramok és híg oldatok (elektrolitok) kölcsönhatását, a fel-
lépő elektrolízist, klórgázfejlődést híg oldatokból, továbbá az elektromos és 
mágneses mezők hatását a tenger élővilágára a kábel környezetében. 

A keletkező kóboráramok, a kábel környezetében fellépő elektromos és 
mágneses mezők hatása, az elektródok által kiváltott elektrolízis, továbbá a 
korrózió veszélye aggályokat keltett a szakértőkben és megosztotta a véle-
ményeket abban a kérdésben, hogy visszáram vezetése (Viktória államból) 
tengeri kábelen, vagy a földön és tengeren keresztül történjen-e. 

Bár a Draft IIAS-jegyzőkönyvek az egyes egyeztetési szakaszokat köve-
tően ismétlődő jelleggel a tengert javasolják ellenirányú áramvezetésre, a 
végső jegyzőkönyvben szerepel olyan megjegyzés, hogy a fémes vezetés ki-
küszöbölhet olyan veszélyeket, mint a korrózió, a mágneses mező és az indu-
kált elektromos mező. 

Végső soron a szakmai vita 2002 áprilisában lezárult, amikor elfogadták 
a fémes visszavezetést, és elhatározzák, hogy a visszáram vezetésére egy 
lényegesen kisebb keresztmetszetű kábelt alkalmaznak 24 kV feszültséggel a 
fő kábelkötegen belül. 

 (Szentpály Tibor) 
 

Basslink takes Tasmania’s green power to market. = Modern Power Systems, 23. k. 2. sz. 
2003. p. 20–23. 

Söderberg, L.; Abrahasson, B.: Bi-metallic link re-think pays off. = Modern Power Systems, 
22. k. 8. sz. 2002. p. 23–26. 

EGYÉB IRODALOM 

Beliczay E.: Energiapolitikai aktualitások. = Lélegzet, 13. k. 3. sz. 2003. p. 18–20. 

Dávoti Gy.; Szabó Gy.: A földgázpiac liberalizációja: az olajipar sorskérdése. = Kőolaj és 
Földgáz, 36. (136.) k. 3–4. sz. 2003. p. 29–41. 

Elek L.; Molnár, L.: Energiahatékonysági indikátorok elemzése, 1990–1999. = Gazdaság és 
Statisztika, 15. (54.) k. 3. sz. 2003. p. 22–36. 

 


