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elérhetősége:

telefon: 75/508-833, 75/507-432
e-mail: uzemlatogatas@npp.hu
GPS-koordináták:
+46° 34’ 27.12; +18° 51’ 13.54

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 
8.00-15.00

szombaton 
9.00-13.00

Jöjjön el, nézze meg, 
értse meg!

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 

cím: 7031 Paks, Pf. 71, hrsz. 8803/17
központi telefon és fax: 
06-75-505-000; 1/355-1332
weboldal címe: www.atomeromu.hu
Facebook-profil: 
www.facebook.com/paksiatomeromu

A Paksi Atomerőmű működése



Rövidítések: 

TK  térfogat-kiegyenlítő, 
FET  főelzáró tolózár, 
FKSZ  fő keringetőszivattyú, 
CSTH  cseppleválasztó túlhevítő,  
NNYH  nagynyomású ház, 
KNYH  kisnyomású ház, 
NNYE  nagynyomású előmelegítő, 
KNYE  kisnyomású előmelegítő. 

Megjegyzés: a nyomások abszolút 
értékben értendők.

A Paksi Atomerőműben négy nyomottvizes reaktorblokk 

működik, amelyek két zárt vízkörből, a primer és a szekun-

der körből állnak. A nyomottvizes reaktortípus jellegzetes-

sége, hogy a primer köri víz nagy nyomás alatt (123 bar) 

áll, ennek köszönhetően a vízkörben áramló közeg 300 oC 

körüli hőmérsékleten sem forr el.

A primer kör az atomreaktort, a keringetőhurkokat és -szi-

vattyúkat, a gőzfejlesztők hőátadó csöveit és a térfogat-

kompenzátort magába foglaló rendszercsoport. Legfőbb 

feladata a nukleáris alapú gőztermelés, a meghatározó nyo-

más- és hőmérsékleti viszonyok fenntartása, és annak meg-

akadályozása, hogy a hőhordozó kijusson a környezetbe.

A szekunder kör a gőzfejlesztők tápvízoldali részét, a 

főgőzrendszert, a turbina nagy- és kisnyomású elemeit, a 

kondenzátort és a tápvízrendszert magába foglaló rend-

szercsoport. Legfőbb feladata az áramló gőz energiájának 

átalakítása forgómozgássá, ami biztosítja a turbinák és a 

generátor meghajtását.

Az atomreaktor által megtermelt 1485 MW hőmennyiséget 

a zárt rendszerben keringő tisztított víz szállítja el a gőzfej-

lesztőkbe, ahol a primer köri víz hőátadó csöveken keresztül 

gőzt fejleszt egy újabb zárt vízkörben 46 bar nyomáson és 

260 oC-on. A termelt gőzmennyiség óránként 2940 tonna, 

amely két egymástól független, nagyméretű berendezést, a 

turbinákat tartja mozgásban percenként 3000 fordulattal. 

Ez a forgómozgás mechanikai kapcsolódásokon keresztül 

a generátorokban 15 750 volt feszültségű villamos ára-

mot termel a mágneses indukció elvén. A villamos energia 

kapcsolóberendezéseken és transzformátorokon kerül az 

országos hálózatba 120 és 400 kV feszültségszinten. A fő-

berendezésekhez technológiai segédrendszerek tartoznak, 

amelyek biztonsági feladatokat látnak el, javítják az erőmű 

hatásfokát, és folyamatosan tisztítják a vízköröket. A mun-

káját elvégző „fáradt gőzt” a Duna hűtőhatását felhasz-

nálva ismét vízzé alakítják. Ez a vízkör nyitott, a Dunából 

másodpercenként kiemelt 100 köbméter víz átlagosan   

8 oC-kal felmelegedve visszatér a folyóba.
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