
 

 

 

 

 

 

Üzemlátogatás a Paksi Atomerőműben 

 

Az Energetikai Szakkollégium Schenek István emlékfélévének negyedik 

üzemlátogatásán a Paksi Atomerőműbe látogathattak el az érdeklődők. A 

program résztvevői a Karbantartó és Gyakorló Központot, az 

Atomenergetikai Múzeumot, a Tájékoztató és Látogató Központot illetve az 

üzemi területen a blokkvezénylőt, turbinacsarnokot és a reaktorcsarnokot 

tekintették meg. 

A Paksi Atomerőmű hazánk egyetlen 

atomerőműveként 2014-ben az ország 

villamosenergia-termelésének több, mint 

felét biztosította.  Az erőműben üzemelő 

négy VVER-440/213 típusú blokk közül az 

elsőt 1982-ben, míg a negyedik blokkot 

1987-ben kapcsolták a hálózatra. Az elmúlt évezred végén kezdődő 2009-re 

befejezett teljesítménynövelésnek köszönhetően a blokkok névleges villamos 

teljesítménye 440 MW-ról 500 MW-ra emelkedett. A 2000-es évek elején 

kezdődő üzemidő hosszabbítási projekt hozományaként az első két reaktor 

már megkapta a további húsz évre szóló engedélyt, míg a másik két blokknál 

folyamatban van az eljárás. A 2014-es orosz-magyar államközi eredmény 

folyományaként a paksi telephelyen két további, egyenként 1200 MW 

névleges villamos teljesítményű blokk építését kezdik meg a közeljövőben. 

A látogatás első állomása a Karbantartó és Gyakorló Központ volt, mely 

Európában is egyedülálló létesítmény. Itt megtalálhatóak az atomerőművi 

főberendezések pontos megfelelői, melyeken lehetősége van a karbantartó 

személyzetnek begyakorolni az elvégzendő feladatokat. A résztvevők ezen a 



helyszínen két csoportra váltak a könnyebb mozgás érdekében, majd felváltva 

tekintették meg a primer és szekunder köri helységeket. A primer köri 

helységben látható a reaktortartály, mely több mint 12 méter mély, itt látható 

a 6 főkeringtető hurok meleg és hidegági csonkja is. Megtekinthető továbbá 

egy szétbontott főkeringtető szivattyú a hozzá tartozó csapággyal, további 

reaktorszerelvények, főelzáró tolózár illetve különböző 

módon preparált üzemanyag kazetták és egyéb 

berendezések és alkatrészek.  A szekunderköri 

helységben tekinthették meg és mászhattak keresztül a 

gőzfejlesztőn a vállalkozó szelleműek. A VVER 

reaktorokban a gőzfejlesztő fekvő elhelyezkedésű. 

Minden reaktorhoz 6 főkeringtető hurok tartozik, 

darabonként egy főkeringtető szivattyúval, két főelzáró 

tolózárral és egy gőzfejlesztővel. A 6 db gőzfejlesztőből 3-3 termel egy 

gőzágra, ennek megfelelően reaktoronként két turbina-generátor-gerjesztőgép 

csoport található. A helyszín zárásaként megtekintettük a különböző 

motorokból és szivattyúkból álló műhelygyűjteményt. 

 



A programtervnek megfelelően ezt követően az Atomenergetikai Múzeumot 

tekintettük meg, melynek története egészen 1992-ig nyúlik vissza. Akkor 

született vezérigazgatói döntés arról, hogy az atomerőmű építésével és 

üzemeltetésével kapcsolatos dokumentumokat gyűjteni kell, az akkori 

Tájékoztatási Iroda keretén belül. A fogadótér hat interaktív számítógépe hat 

témát dolgoz fel. Ezen helyiség továbbá vetítésre, előadások tartására is 

alkalmas. A nagy kiállítótér három egységre tagolódik: irodák, vitrines 

kiállítótér és a nagyberendezések területe.  

A múzeumban található könyvtár, CD-tár és adattár, amelyek kutatási 

tevékenységre alkalmasak. A két hosszú vitrinsor közül az egyikben 

megtekinthetők az atomerőmű ajándék- és reklámtárgyai, valamint az állami 

és civil szervezetektől kapott kitüntetések és emléktárgyak. A második 

vitrinsoron találhatók az erőműben használt műszerek szakágankénti 

csoportja, a környezetellenőrző labor műszereitől a sugárvédelmi eszközökön 

keresztül az irányítástechnikai műszerekig. 

A nagyberendezések területe az üzemi területhez hasonlóan két részre oszlik, 

nevezetesen a primerköri és szekunderköri berendezésekre; a két területet 

jelképesen régi sugárkapu választja el. Néhány fontosabb primerköri 

berendezés számítógépes adatbázis segítségével tanulmányozható. A 

szekunderköri berendezések területén érdekes armatúrákat, 

kompresszorokat, szivattyúkat, illetve megszakító-berendezéseket 

csodálhattunk meg. 

Az atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpontja 1995-ben nyitotta meg 

kapuit. Az itt található kiállításon Paks történetével, a magyar 

villamosenergia-rendszer alapvető adataival és viszonyaival kezdtük a tárlat 

megtekintését. Ezt követően az erőmű építésével kapcsolatos részleteket, a 

működés mikéntjét és további érdekességeket halhattak a csoport tagjai. 

Többek között megtekinthettek egy bontott üzemanyagkazetta modellt és egy 

ködkamrát. A helyszín zárásaként ismertetésre került az erőmű telephelyének 

elrendezése, a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának felépítése, továbbá a 

hulladékkezelésre vonatkozó irányelvek és a kapacitás fenntartás néhány 

részlete. 



A látogatás zárásaként az üzemi területet tekintettük meg, mely a 

legizgalmasabbnak bizonyult a résztvevők körében a négy programpont 

közül. Az ellenőrzés és beléptetés után végigsétáltunk a 3-as és 4-es blokkot 

befogadó épület előtt, hogy annak oldalán felsétálhassunk a 33 méter 

magasságban található irányítóteremhez. Ebből a helyiségből vezérelhető az 

adott blokk működése, melyet az itt helyet foglaló négy ügyeletes mérnök 

végez. Elhelyezkedés alapján balról, a primer köri operátor, a szekunderköri 

operátor, a villamos operátor és a hátuk mögött helyet foglaló blokkügyeletes. 

Mind a négy blokk rendelkezik tartalék irányítóteremmel, melyet az 

elsődleges kiesése esetén használhatnak az operátorok a fontos műveleti 

beavatkozásra. Az irányítóteremet egy felső folyosóról tekintettük meg, 

melynek másik oldali ablakán kinézve láthattuk a két új blokk leendő helyét. 

Ezután utunk a turbinacsarnokba vezetett ahol a szekunderköri 

főberendezések egy részét tekinthettük meg. Körbejártuk a 8-as turbinát 

illetve a hozzátartozó generátort és gerjesztő gépet, továbbá megtekintettük a 

kondenzátort is. Utolsó állomásként a reaktorcsarnokot tekinthettük meg, 

ahol kísérőnk ismertette a főkeringtető szivattyúk elhelyezkedését, a tároló 

medence pozícióját illetve további részleteket az ikerblokkos kivitellel 

kapcsolatban. 
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