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4.5 Két különböző HVDC-kapcsolat 

Európában és Indiában 
Tárgyszavak: villamos hálózat; HVDC (high voltage direct current); 

nagyfeszültségű egyenáramú kapcsolat; mélytengeri kábel; 
vezérlő rendszer; teljesítmény; veszteség. 

Európai rendszer 
A liberalizált árampiacon a kereskedés tárgyi feltétele, hogy az egyes re-

gionális hálózatok között kiépüljenek a kapcsolatok. Ehhez szükséges, hogy a 
partnerek egységes villamos távvezeték-rendszerrel rendelkezzenek, amely 
adott helyzetben mindkét oldalról lehetővé teszi a szabályozott és gazdaságos 
villamosenergia-átvitelt. 

Az a tény, hogy nagyfeszültségű távvezetéken egyenáramnál lép fel a 
legkisebb veszteség, régóta ismert, de a műszaki megoldás jelentős innováci-
ót igényelt. Mára megértek a feltételek, és sorra jelennek meg az egyre jelen-
tősebb projektek. Ezek között is sok szempontból kiemelkedik a GRITA: az 
olaszországi Galatina és a görögországi Arachtos közötti HVDC (nagyfeszült-
ségű egyenáramú) kétirányú villamosenergia-átviteli kapcsolat, amely Görög-
országon keresztül az ún. mediterrán hálózaton Albániát és Törökországot is 
elérhetővé teszi. Az EU az energiahálózatok fejlesztését támogatja, ezért a 
létesítmény költségeinek 40%-át fedezte. 

Az 1. táblázat a projekt jelentősebb résztvevőit ismerteti: 
1. táblázat 

Jelentősebb résztvevők 
 

Tulajdonos/beruházó: Enel-Terna, Public Power Corporation (PPC) 
Fővállalkozó: Enel/Power 
Mérnökiroda: CESI  
Tervező és gyártó: Pirelli Cavi E Systemi Energia, ABB 
Kivitelezés ellenőrzése: olasz és görög független rendszerüzemeltetők 

 
A 400 kV-os hálózathoz mindkét oldalon áramátalakítók kapcsolódnak 

változtatható polaritással (katód-terminál és anód-terminál), speciális mélyten-
geri monopoláris kábellel összekötve. Az összekötő mélytengeri kábel egyes 
szakaszait az 1. ábra szemlélteti. 
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A létesítmény az áramátalakítás minőségét és megbízhatóságát illetően 
kiváló minőségű. A rendszert modern ellenőrző és védő berendezésekkel is 
felszerelték. 
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1. ábra A mélytengeri profil vázlata 

A rendszer részletes leírása 
Kábelek: a kábelvezeték megfelelő tisztaságú rézmag, amelyet körülvesz 

még négy rézszál, így a vezeték névleges keresztmetszete 1250 mm2, speciális 
papírszalaggal szigetelve. A vezeték külső borítása ólom-antimon ötvözet, amely 
tökéletesen véd a nedvesség behatolásától. Közvetlenül erre kerül korrózióvédő 
bevonatként a polietilén műanyagréteg, majd ezt burkolja poliészter szalag, ame-
lyet galvanizált acélszalag erősít (2 réteg). Végül „védővasalásként” 2 réteg ket-
tős spirál galvanizált nagy szilárdságú acélhuzal veszi körbe. 

A merev, nehéz kábel torzulásmentes fektetéséhez szükség volt egy kö-
zéptávú illesztési helyre; kb. 60 km-re a görög partokról. A kábel fel- és lete-
kercselését igen nagy gonddal kellett végezni. A kábel 0,6–1 méter mélységű 
árokba fektetése és betemetése távirányítású eszközzel, nagy nyomással egy 
műveletben történt. 

Ezen kívül alkalmaztak egy olajjal töltött kábelt is 1200 mm2 névleges ke-
resztmetszettel, ólomötvözet burkolattal, bronzszalag és közepes sűrűségű 
polietilén védelemmel az olasz nagyfeszültségű szakaszon. 
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A görög oldalon a szokványos impregnált kábelt alkalmazták 2000 mm2 
keresztmetszettel, és olyan szigetelésvédelemmel, amely a legszélsősége-
sebb hőhatásokkal szemben is véd. 

A tengeri elektródok összeköttetését két közepes feszültségű kábel biz-
tosítja. A telekommunikációnak egy háromeres kábelt, az ellenőrző és video-
megfigyelő rendszer számára ugyancsak külön kábelt fektettek. 

Mindezek a kábelek egy közös árokban vannak. 
Elektródok: az anód 39 db nemesfémoxiddal bevont titánrúd, amelynek 

nagy korrózióellenállása már ismert. A katód egyszerű fémvezető, mivel nincs 
különösebb korróziónak kitéve. Az elektródokat a tengerben 30 m mélyen úgy 
helyezték el, hogy a tengerfenékből kissé kiemelkedve jobb áramvezetést és 
könnyebb ellenőrzést biztosítanak. 

Áramátalakító állomások: az egyenáramú átalakító állomások szabvá-
nyos kivitelűek. 

Az áramátalakító rendszerhez tartozik a tirisztorhíd három vízhűtéses 
szekcióval, mindegyikhez négy egyenirányító-szelep csatlakozik. 

Ellenőrző, vezérlő és védő rendszerek: a HVDC átviteli rendszert mik-
roprocesszor irányítja. A két állomás felszereltsége azonos. Ez lehetővé teszi 
az összekapcsolt működtetést. 

Az átviteli-kapcsolat teljesítményének jellemzése 
A kapcsolat mindkét végén két 400 kV-os vezeték csatlakozik az áramát-

alakítóhoz, és összeköttetésben van a 150 kV-os elosztó-hálózattal. 
A rendszer működésének alsó teljesítményhatára 60 MW lehet, és csök-

kentett feszültségnél is működhet (320 kV DC-feszültség, 1000 A). 500 MW 
teljesítménynél, 40 °C környezeti hőmérséklet mellett az áramátalakítás vesz-
tesége 7 MW, míg a vezeték vesztesége 14 MW. 

A tervezés elvi alapjai 
A HVDC rendszer tervezését részletes, mélyreható vizsgálatok előzték 

meg. Erre az Enel és a PPC fejlesztőcégek részletes specifikációt dolgoztak 
ki. Az áramátalakító állomások és az összes kapcsolódó berendezés ellenőr-
zése normál üzemmódnál és különböző üzemzavarok esetére is történt. 

A rendszerrel kapcsolatos tanulmány 
A tenger vizsgálata és a tengeri kísérletek 

A tervezés során két komoly nehézség merült fel, először is a rekord-
mélységű (1000 m) mélytengeri kábelfektetés, másodszor az ismételt irányvál-
tozásokat igénylő üzemmód. 

Az olajjal töltött szárazföldi és az impregnált mélytengeri kábelek csatla-
kozásainak kialakítása, valamint az óriási porcelánszigetelők alkalmazása a 
magas sókoncentrációjú közegben jelentős műszaki feladat volt. 
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Az 1991-ben befejezett tengervizsgálatokat részletes kísérletek követték 
1995-ben. Egy 3,5 km-es kábelszakaszt vizsgáltak, ami jó eredménnyel zárult. 
A kísérletek során kipróbálásra került a kábelfektető berendezés is – 30 m-es 
és 150 m-es mélységekben. A kábelfektetés mellett a csatlakozási pontnál 
esetleg felmerülő hiba javíthatóságát is kipróbálták. A kábelszakaszt 600 kV-
os egyenfeszültséggel tesztelték. 

A gyártási rendszer vizsgálatai 

Kábelek: a kábelösszeköttetés egyedi követelménye, hogy a kábel élettar-
tama során nagy számú polaritásváltást viseljen el. Ennek vizsgálatánál 1000 
terhelési ciklust alkalmaznak, egy-egy sikeres ciklus után két óra szünettel. 

Vezérlőrendszer: mind a standard elemek, mind az alrendszerek vizsgá-
lat tárgyát képezték a rendszer teljesítményének meghatározása során. Az 
ellenőrzés számos részletre kiterjedt, így a védelmi rendszerre is, amelyet már 
az elsődleges vizsgálati fázisban értékeltek. Ezeket a vizsgálatokat a helyszí-
nen, összeszerelés után is elvégzik, annak ellenére, hogy a gyártás során már 
egyszer elvégezték. 

Helyszíni rendszerellenőrzés 
A szerelési munkák végén a teljes rendszert még egyszer kipróbálták, 

500 kV feszültségen 15 perc időtartamig. 

Előretekintés a jövőbeni tervezések irányába 
A GRITA HVDC kétoldalú villamosenergia-átviteli projekt kielégíti az ösz-

szes tervezett feltételt, ezt mind a gyártási mind a helyszíni vizsgálatok igazol-
ták. Az eredmények az előtanulmányok és kísérletek megállapításait ugyan-
csak igazolták, és egyben hasznos tervezési tapasztalatokat is jelentettek. 

Ezek közül néhány kiemelkedő példa 
– az AC-hálózat frekvenciaszabályozása; 
– a kétoldalú villamosenergia-átvitel gyors és automatikus polaritás-

váltása; 
– az algoritmus, amely az AC-hálózat elszigetelt helyzetét gyorsan és 

automatikusan felismeri és beavatkozik. 
Példaértékű a konverterállomások szinkron működését biztosító tartalék-

vezérlés. 
Az 1000 m-es maximális tengermélységben való kábelfektetés rekordot 

jelent, és gépesítése komoly újítást igényelt. A polaritásváltás vizsgálata 1000 
ciklussal, továbbá az olasz szárazföldön 43 km hosszan földben fektetett ká-
bel ugyancsak műszaki rekordnak számít. 
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A GRITA a két ország villamosenergia-gazdálkodását elősegíti, a tartalé-
kok kiegészítik egymást, az áramvezetés veszteségei és költségei jelentősen 
csökkennek. 

Indiai rendszer 
Siemens végzi India legnagyobb villamosenergia-átviteli projektjének be-

fejező munkálatait. A HVDC vezeték, amelynek neve „Kelet-Dél” 2000 MW 
teljesítmény átvitelére képes 500 kV egyenfeszültség mellett. Az Orissa ál-
lamban Talcher város közelében lévő széntüzelésű erőműből a keleti 
subkontinens déli részére, mintegy 1400 km-re lévő ipari régióba a Karnataka 
államban lévő Bangalore város körzetébe vezetik az áramot. A HVDC átviteli 
kapcsolat tervezett üzembe állítása 2003. február 14. A Siemens 2000 tava-
szán fogadott el megrendelést az indiai Villamosenegia Hálózatot Üzemeltető 
cégtől 2 db áramátalakító szállítására és üzembe helyezésére. A megrendelő 
India legnagyobb hálózatüzemeltető cége. 

A „Kelet-Dél” HVDC vezeték a második leghosszabb a világon, India ha-
todik ilyen projektje, és egyben a legnagyobb méretű. 

A HVDC vezeték a széntüzelésű erőmű villamos energiájának 25%-át 
fogja a déli régióba szállítani. Ilyen távolságra már gazdaságtalan váltóáramú 
vezetés helyett egyenáramú vezetésre van szükség – indokolttá teszik külön-
böző műszaki–gazdasági okok (pl. a kapcsolódó hálózat aszinkron jellege, 
különböző ellenőrző rendszerek alkalmazása, és/vagy az alkalmazott frekven-
ciák). 600 km távolságot meghaladó vezetésnél a HVDC-átvitel költséghaté-
konysága már megfelelő. 

Ezeket a kritériumokat mind a „Kelet-Dél” HVDC-átvitelnél, mind egyéb in-
diai projekteknél figyelembe vették. Indiában az áthidalandó távolságok óriásiak. 
Ehhez kifejezetten a HVDC technika biztosít rugalmas, megbízható hálózatot. 

A Siemens felelős a két áramátalakító állomás kulcsrakész szállításáért 
és az üzembehelyezéséért. Ezek az állomások a HVDC átviteli rendszer szí-
vét magukba foglalják, nevezetesen az egyenirányító szelepet, tirisztorokat, 
amelyek a 3 fázisú váltakozó áramot átalakítják (keleten) egyenárammá, és a 
fogadóállomáson (délen) visszaalakítják 3 fázisú váltakozó árammá. A HVDC-
átvitel továbbá tartalmaz modern vezérlő technológiát, külső kapcsoló rend-
szereket, átalakító transzformátorokat. Ezeket ugyancsak a Siemens szállítja. 

 

(Szentpály Tibor) 
 

Giorgi, A.; Randina, R. stb.: The record-breaking Italy-Greece HVDC link. = Modern Power 
Systems, 22. k. 10. sz. 2002. p. 36–39. 
Siemens Completes India’s Largest HVDC Transmission Project – Tree Months ahead of 
Schedule. = VGB Power Tech, 83. k. 4. sz. 2003. p. 14–15. 
Andrulewicz, E.; Naoierska, D.; Otremba, Z.: The environmental effects of the installation and 
functioning of the submarine SwePol Link HVDC transmission line: a case study of the Polish 
Marine Area of the Baltic Sea. = Journal of Sea Research, 49. k. 4. sz. 2003. jún. p. 337–345. 


