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Üzemlátogatás a Paksi Atomerőműben 

2010. szeptember 21-én került megrendezésre az Energetikai Szakkollégium hagyo-

m{nyos atomerőművi üzeml{togat{sa a Paksi Atomerőműbe. Paksra reggel hét óra-

kor indultunk autóbusszal a BME K{rm{n Tódor Kollégiuma elől. Az erőműhöz 37 

fős létsz{mmal érkeztünk.  

Megérkezésünk ut{n kilenc ór{tól a L{togatóközpontban szakavatott vezető kísére-

tében betekintést nyerhettünk a nukle{ris energetika vil{g{ba. Az informatív ki{llít{s 

elején megismerkedhettünk Paks v{ros{nak múltj{val és kultúr{j{val, valamint az 

erőmű építéséhez vezető úttal. A néprajzi ki{llít{s ut{n vezetőnk megmutatta, hogy 

jelenleg hogyan néz ki a Föld nukle{ris energetika szempontj{ból. A glob{lis kitekin-

tés ut{n m{r mag{ról a Paksi Atomerőműről hallhattunk inform{ciókat. Az 1975-ben 

indult kivitelezésről készült képek t{rlata az építkezés főbb f{zisait mutatta be.  

 

Az erőmű múltja ut{n, jelenével is megismer-

kedhettünk, és bemutat{sra került az alkalma-

zott technológia és ezek főbb paraméterei. Az 

erőmű blokkja p{r éve egy teljesítménynövelé-

sen estek {t, így jelenleg a négy blokk összesen 

2000 MW beépített villamos teljesítménnyel 

rendelkezik. Ezen növekedést többek között 

úgy érték el, hogy a gőzturbin{k bizonyos fo-

kozatainak lap{toz{s{t módosított{k, illetve a 

reaktorban {ttértek a magasabb dúsít{sú, pro-

filozott, és gadolínium kiégő méreggel rendel-

kező kazett{kra, ami 8% termikus teljesít-

ménynövekedést eredményezett (a képen a színek a következőt jelentik: piros – 4,4% 

dúsít{sú üzemanyag p{lc{k, s{rga – 4 % dúsít{sú üzemanyag p{lc{k, kék – 3,6% dú-

sít{sú üzemanyag p{lc{k, fehér – 4% dúsít{sú gadolíniumot tartalmazó p{lc{k).  



 2 

A ki{llít{s m{sodik felében a r{dióaktivit{s jelenségét mutatt{k be. Itt a legnépsze-

rűbb ki{llít{si t{rgy az alfa- és béta részecskék útj{nak vizu{lis megjelenítésére al-

kalmas diffúziós ködkamra volt. A t{rlat végén megismerkedhettünk a radioaktív 

hulladékok kérdéskörével. 

A L{togatóközpont megtekintését követően, szigorú biztons{gi ellenőrzés ut{n, és 

fegyveres őr kíséretében volt alkalmunk az erőmű épületében körülnéznünk. Ennek 

sor{n megnéztük az erőművet ir{nyító helységet, a blokkvezénylőt, majd a több mint 

500 méter hosszú turbinacsarnokban megnéztük a 8–as sz{mú turbinaegységet, vé-

gül egy l{togató folyosóról megnézhettük a reaktorcsarnokot. 

Az üzemi bej{r{s ut{n {tsét{ltunk a 

Radioaktív Hulladékokat Kezelő 

Közhasznú Nonprofit Kft. {ltal üze-

meltetett Kiégett Kazett{k Átmeneti 

T{rolój{nak l{togatóközpontj{ba. Itt 

részletes ismertetést kaptunk a kü-

lönböző radioaktív hulladékok sz{r-

maz{si helyéről és azok végleges t{-

rol{s{ról.  

 

 

Az atomerőművek működésének egyik következménye, hogy elhaszn{lt fűtőelemek 

keletkeznek, melyek kezeléséről és elhelyezéséről gondoskodni kell. Miut{n elt{volít-

j{k a reaktorból a fűtőelemeket, azokat bizonyos ideig vizes pihentető medencében 

hűteni kell, mivel a radioaktív boml{sok jelentős hőt termelnek (remanens hő). A 

pihentető medencéből 3-5 év t{rol{s ut{n kell elsz{llítani a kiégett kazett{kat. Ezut{n 

a Kiégett Kazett{k Átmeneti T{rolój{ban a fűtőelemek légmentesen z{rható t{roló 

csövekbe kerülnek, amit kéményhuzat {ltal hajtott léghűtéssel hűtenek tov{bb. Itt 

legfeljebb 50 évig lehet {tmenetileg t{rolni ezeket. A Kiégett Kazett{k Átmeneti T{ro-

lój{nak a felépítését a következő oldali képen l{tható. 
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L{togat{sunk végén megnézhettünk egy rövid filmet, amely bemutatta a Paksi 

Atomerőműben keletkező kis- és közepes aktivit{sú hulladékok végleges t{rol{shoz 

vezető útat. 

Az üzeml{togat{s végén, az üzemi konyh{n elfogyasztottunk egy kellemes ebédet. 

Miut{n ezt elfogyasztottuk fél h{rom körül elindultunk vissza Budapestre, ahova két 

ór{val később megérkeztünk. 

Összegezve a tapasztaltakat: a nagy létsz{mú érdeklődők aktívak voltak a l{togat{s 

sor{n, teh{t sok érdekes kérdés hangzott el, melyekre szakavatott vezetőink v{laszol-

tak, így sok téveszmét és félelmet oszlattak el. Utóbbihoz nagyban hozz{j{rult az 

üzemi bej{r{s, amely sor{n személyesen is meg lehetett arról győződni, hogy bizton-

s{gosan üzemel az erőmű. 

 

Krutzler J{nos 

Energetikai Szakkollégium Tagja 


