Paks 2021
Az iskolával az idei tanévben ellátogathattunk a Paksi Atomerőműbe és Bátaapáti-Nemzeti
Radioaktívhulladék-tárolóba. Az út két napos volt, ami egy rendkívül izgalmas és tartalmas
tanulmányi kirándulás lett.
Az első megállónk a Bátaapáti-Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló volt ahova délután
érkeztünk egy nagyon finom ebédet követően. A telephelyen lehetőségünk nyílt megtekinteni
egy kis filmet mely ismertette velünk a tároló működését és biztonsági előírásait. Ezek után
következett az izgalmasabb rész, hiszen a megfelelő védőöltözék és biztonsági felszerelések
felvétele után a túravezetőnk a föld alá vitt bennünket ahol megtekinthettük a készülő alagút
rendszert illetve betekintést nyerhettünk egy modellezett tároló kamrába is.

A program végeztével célba vettük az aznapi szállásunkat, ami rendkívül komfortos volt
Pakstól mindössze 10 kilométerre. A vacsorát követően lefeküdtünk ugyanis a fő attrakció
másnap korán reggel kezdődött.

A reggelit követően ismét buszra szálltunk és elindultunk az atomerőműbe.
Maga az erőmű egy magas biztonsági szintű létesítmény. Komoly ellenőrzéseken kellett
átmennünk, hogy bejussunk. Bent először egy interaktív kiállításon vezetett végig a
tárlatvezető szakértő, ahol megismertük az atomerőmű működését és az energia
szolgáltatással kapcsolatos adatokat, majd megtekinthettük gyakorlatban is, az erőmű bejárása
közben

Utána az üzemi területre mentünk ahol a működő erőművet figyelhettük meg miközben az
áramot termel.

Benézhettünk a generátor terembe és az
irányító központba. Utóbbiban egy
üvegfalon keresztül láthattuk, honnan és
hogy irányítják a reaktorokat. Úgy
gondolom, az erőműben bármilyen munkát
végezni nagy felelősséggel jár

Ezután átutaztunk a szomszédos gyakorló
központba, menet közben találkoztunk a kiállított
Faun vontató autóval, amivel a turbinákat és a
reaktor tartályokat vontatták be a kikötőből.

Az oktatóközpontban egy szabadabb bejáráson vettünk részt, itt mindent ki lehetett próbálni.
Láthattuk az óriási teljesítményű szivattyúkat, a reaktor karbantartásához szükséges
eszközöket, a gigantikus reaktortartály helyét, felépítését, és akár saját kézzel is érinthettük a
sugárzás miatt egyébként nem látható részeket.

A tárlatvezetőnktől mindenki választ kapott a kérdéseire. Szerelőnyílásokon keresztül egy
hatalmas gőzfejlesztő tartályba is bemászhattunk, nagyon szűk helyeken, a több ezer cső
fölött kúszva, valamint kis átmérőjű csövön át létrán lemászva.
A csoport ezt a blokkot illetve az utána következő modellezett reaktort és erőművet élvezte a
legjobban. A személyzet rendkívül segítőkész és tájékozott volt sokat segítettek a rendszer
működésének megértésében.

Hazafelé indulva a buszon hosszasan beszélgettünk a látottakról tágította érdeklődési körünket
és bővítette tudásunkat, mindenkiben egy életre szóló élményt hagyott az út!
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