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1. Bevezető gondolatok 

 

Korróziós folyamatok során a fémek, az őket körülvevő különböző ionokkal, molekulákkal, 

sokféle, változatos vegyületet hoznak létre. Az így létrejövő korróziós termékek sokszor 

oldódnak a fémet körülvevő fluidumban, gyakran azonban a felületen maradnak, egyfajta 

réteget létrehozva a fémen. A korróziós folyamatokkal kapcsolatos legfontosabb probléma az, 

hogy hatásukra a fémek, és fémfelületek tulajdonságai megváltoznak, romlanak. Ha a 

korrózió termékei oldódnak a fémet körülvevő oldatban, akkor a keveredés miatt a korróziós 

folyamatban résztvevő kiindulási anyagok folyamatosan a fémfelülthez szállítódhatnak, a 

korróziós termékek pedig a felületről elvándorolhatnak, így végső soron a fém folyamatos 

oldódásáról, a fémmennyiség csökkenéséről beszélhetünk. Amennyiben a termékek nem 

oldódnak, a létrejövő felületi réteg tulajdonságai a fém tulajdonságaitól erősen eltérőek. 

Összességében, mindkét eset eredménye, hogy a fém kémiai és mechanikai tulajdonságai 

erősen megromlanak, a felület kevésbé lesz ellenálló. Ipari létesítményekben sokszor 

előfordul, hogy korróziós szempontból igen reaktív, agresszív, fémeket könnyen megtámadó 

anyagokat használnak, kezelnek nagy mennyiségben. Nyílván való, hogy az ezekkel az 

anyagokkal érintkezésbe lépő berendezések, szivattyúk, tartályok, csővezetékek nagymértékű 

korróziója nem megengedhető meg, hiszen ez a berendezések gyors tönkremeneteléhez, 

illetve az agresszív anyag korróziós termékekkel történő szennyezéséhez vezetne. Korróziós 

folyamatok sokkal hétköznapibb körülmények között is jelentősek lehetnek. A szabadban 

elhelyezett csővezetékek, az elektromos hálózathoz tartozó sokféle berendezés, közlekedési 

eszközök különböző alkatrészei mind érintkeznek a szabad levegővel, és a rájuk hulló 

esővízzel, mely sokszor tartalmaz sókat, a levegőből kiülepedő aeroszol részecskéket, melyek 

mind a korróziós folyamatokat segítik. Mindezt figyelembe véve, a korróziós folyamatok 

óriási károkat okozhatnak, és éppen ezért ezen folyamatok minél részletesebb megértése, 

feltérképezése, illetve az ellenük való védekezés rendkívül fontos. 

Ezen szakdolgozat célja, bemutatni az atomreaktorokat jellemző korróziós 

transzportfolyamatokat, azok üzemvitelre gyakorolt hatásait, és ezek csökkentésére tett 

intézkedéseket. Szeretném továbbá bemutatni a szaklaboratóriumi munkám keretében a paksi 

atomerőmű reaktorain végzett korróziós transzportfolyamat vizsgálatok eredményeit, és a 

belőlük levonható következtetéseket. Szeretnék külön nagy hangsúlyt fektetni a reaktorokban 

megjelent, ismeretlen eredetű radioizotóp, az 
110m

Ag forrásának, és primer köri 

viselkedésének felderítésére tett kutatómunkára, és annak eredményeire. 
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Irodalmi összefoglaló 

 

2. Atomreaktorok korróziója 

 

Atomreaktorok szintén fémszerkezetekből felépülő berendezések. Éppen ezért, noha az 

atomreaktorok igen sokfélék lehetnek, mindegyikük közös jellemzője a korrózió. A 

legelterjedtebb nyomottvizes (PWR) reaktorokban a hőhordozó hőmérséklete 275 - 315 °C 

körüli érték, a nyomás pedig 15-16 MPa környékén van, konkrét típustól függően. Mindezen 

körülményekhez még hozzátartozik a rendkívül erős neutronfluxus, mely a szerkezeti 

anyagok kristályszerkezetét roncsolja üzem közben. Atomreaktorok korróziós szempontból 

kritikus főberendezése a reaktortartály. A durva körülmények ellenére az atomreaktorok 

korróziója meglehetősen lassú folyamat, és a tartály anyagának csak nagyon kis része vesz 

részt benne. A reaktortartály öregedésének meghatározó tényezője nem a korrózió, hanem 

sokkal inkább a neutronfluxus okozta kristályhibákból származó mikro repedések 

megjelenése a tartály anyagában, melyek miatt végül 30-60 évi üzemelés után a reaktor 

tovább már nem működhet a megfelelő biztonsági előírások mellett.  

A reaktorok korróziója noha nagyon kismértékű, hagyományos értelemben, mégis rendkívül 

fontos folyamat, mivel ebben az esetben a korróziós folyamatban résztvevő fém, 

folyamatosan nagy neutronfluxusú térben van, így a felaktiválódási folyamatok 

eredményeként ez a kis anyagmennyiség is nagy radioaktivitást hordoz. Természetesen a 

korróziós folyamat szempontjából nagy jelentősége van a reaktort felépítő anyagoknak. Az 

évtizedek alatt a reaktorok fejlődésével folyamatosan változtak az őket felépítő acélok 

összetételei is, melynek köszönhetően a ma üzemelő reaktorok korróziója jóval kisebb 

mértékű, mint a kezdeti változatoké volt. A felépítő anyagok tekintetében típustól függően 

van valamekkora változatosság, azonban ezek mind valamilyen vasból, nikkelből, kobaltból 

és krómból álló ötvözetek. A Pakson található négy  VVER- 440/213 típus esetében a reaktor 

belső falát felépítő ötvözet, a tartályplattírozás; 17-19% Cr, 9-11% Ni, ~ 2% Mn tartalmú 

acél. Hasonló az összetétele a főbb primerköri berendezések és csővezetékek alapanyagát 

képező ausztenites acélnak is. A reaktorban található aktív zónában az üzemanyagot bevonó 

burkolat összetétele ettől eltérő cirkónium tartalmú ötvözet, a paksi típus esetében 1-2.5% 

nióbiumot tartalmazó cirkónium. Erre a különleges ötvözetre burkolatként azért van szükség, 

mert mechanikai és termodinamikai tulajdonságai kiválóak, és neutron befogási 

hatáskeresztmetszete sokkal kisebb, mint a hagyományos acéloké.  
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A reaktorokat felépítő acélokból, a reaktor működése közben különböző oxidok képződnek, 

mint korróziós termékek. Ezek a paksi atomerőműben is használt nyomott-vizes reaktorokban 

kétféleképpen juthatnak az aktív zónába. Az első lehetőség, hogy a korrózió terméke, tehát a 

létrejött fémoxid szemcse, a reaktortartályon kívülről származik. A paksi atomerőműben 

található VVER-440 / 213 típusú reaktorokhoz egyenként 6 hűtőkör tartozik. Minden 

hűtőkörben van egy, egyenként 2 MW teljesítményű óránként ~43’000 m
3
 vizet mozgató 

főkeringtető szivattyú (FKSZ). Az ezekhez tartozó szivattyúházak, illetve szivattyúlapátok 

egyaránt erős súroló, koptató hatásnak vannak kitéve, melyek elősegítik a korróziós termékek 

leválását.  A hűtőkörökhöz tartozik még egy gőzfejlesztő is, melyekben egyenként mintegy 

~15’000 darab hűtő cső van, melyek összesen hatalmas felületet biztosítanak a korróziónak. A 

nagy felületnek köszönhetően a korróziós szemcsék reaktortartályon kívülről származó 

részének döntő hányadát a rozsdamentes acélból készült gőzfejlesztők biztosítják. A másik 

lehetőség, hogy a korróziós szemcse a reaktortartályon belülről, elsősorban a 

tartályplattírozásból származik. Az imént említett két jellemző forráson kívül még további 

lehetőségek is elképzelhetőek, a korróziós szemcsék reaktortartályba kerülésére, a 

primerkörrel összekötött, azon kívül elhelyezkedő rendszerek berendezéseiből. 

A reaktorok üzemeltetése közben, azok hűtővizének összetétele folyamatosan változik. A 

reaktivitás tartalék lekötéséhez a reaktorban bórsavat használnak, melynek koncentrációja a 

hűtővízben a reaktor kampány során csökken, ahogy fogy a reaktorban az üzemanyag. A 

bórsav enyhén savas kémhatást eredményezne a reaktorban, ami erőteljesebb korrózióhoz 

vezetne, ezért a semlegesítésre KOH-ot használnak. A reaktorvízbe üzem közben további 

egyéb vegyszereket is adagolnak, például hidrazint oxigén-mentesítés céljából. Mindezeket az 

adalékokat a tápvízzel együtt, a tápvíz előkészítő üzemben állítják elő, és onnan juttatják a 

reaktorokba. Az előkészítő üzem igen nagyszámú szivattyúból, tartályból, és csővezetékekből 

áll, így ennek a rendszernek a korróziós transzportfolyamatokhoz való hozzájárulása nem 

elhanyagolható. Az így létrejött korróziós szemcsék az erős vízáramlással jutnak be a reaktor 

tartályba, és ott a forró felületeken, első sorban a több mint 44’000 pálcából álló aktív 

zónában rakódnak ki, amely a felületi megkötődésnek hatalmas teret biztosít. Itt, a rendkívül 

erős neutron fluxusban ezek a termékek hosszú ideig tartózkodhatnak, akár hónapokat, ami 

elég ahhoz, hogy jelentős részük magátalakulásban vegyen részt a neutronok hatására. Az 

alábbi (1) táblázatban láthatóak a legfontosabb magreakciók, és a létrejött aktiválási termékek 

felezési ideje is[NEEB]: 
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Magreakció Kiinduló anyag 

forrása 

Jellemző 

reaktorkoncepció 

Termék felezési ideje 

58
Ni (n,p) 

58
Co Rozsdamentes acél PWR / BWR 70,86 nap 

59
Co (n,γ) 

60
Co Rozsdamentes acél PWR / BWR 5,2714 év 

54
Fe (n,p) 

54
Mn Rozsdamentes acél PWR / BWR 312,3 nap 

58
Fe (n,γ) 

59
Fe Rozsdamentes acél PWR / BWR 44,503 nap 

50
Cr (n,γ) 

51
Cr Krómacél PWR / BWR 27,7025 nap 

94
Zr (n,γ) 

95
Zr -> β

-
 

95
Nb 

Cirkónium 

üzemanyag burkolat 

PWR / BWR 34,991 nap 

109
Ag (n,γ) 

110m
Ag Szabályozórúd / 

ismeretlen 

PWR 249,79 nap 

63
Cu (n,γ) 

64
Cu Kondenzátor BWR 12,7 óra 

64
Zn (n,γ) 

65
Zn Kondenzátor BWR 244,26 nap 

121
Sb (n,γ) 

122
Sb Hegesztési varrat PWR / BWR 2,7238 nap 

123
Sb (n,γ) 

124
Sb Hegesztési varrat PWR / BWR 60,2 nap 

1.táblázat: Az aktivációs termékek kialakulásának jellemzői 

Az itt felsorolt reakciók lejátszódnak az illető szerkezeti elemekben, továbbá pedig az aktív 

zónában lerakódott korróziós termékekben. A lerakódások a reduktív vízkémia miatt PWR-

ekben elsősorban magnetitből (Fe3O4) állnak, melyeket a korrózióban résztvevő többi elem 

szennyez, így változatos vegyületek (NiFe2O4, CoFe2O4, Ni2FeO4…) jöhetnek létre. BWR-

ekben a vízkémia oxidatív jellege miatt a lerakódások hematitból állnak. A létrejövő korróziós 

termékek egy része oldható vegyületeket képez, melyek a hűtővízzel együtt cirkulálnak a 

primerkörben. Mivel a hűtővíz mozgatása, áramoltatása meglehetősen nagy sebességű, az 

oldható komponensek viszonylag rövid időket töltenek az erős neutronsugárzású térben, így 

ezek felaktiválódása sokkal kisebb mértékű a zónában kiülepedett, oldhatatlan 

komponensekénél.  

További lehetőség, hogy a reaktortartály anyagából származik a korróziós szemcse. Mivel a 

reaktortartály folyamatosan az aktív zónával érintkezik, így az itt létrejövő szemcsék 

aktivitása nagyon nagy. Az aktív zónában lévő üzemanyag pálcák korróziója szintén mérhető, 

bár a többi korróziós termék forrásnál jóval kisebb. A két alapvető forrás, tehát a tartályon 

belüli és azon kívüli források között fontos különbség van, a tartályon belüli források a 

korróziós termékek teljes anyagmennyiségének csak kis hányadát adják, viszont az aktivitás 

főbb része innen származik[NEEB, CHIEN]. 
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A létrejövő izotópokat összefoglaló táblázat adataiból látható, hogy a radionuklidok többsége 

10-100 napos felezési idővel rendelkezik, de akadnak néhány órás izotópok is. Az aktiválási 

termékek közül egyértelműen kiugró a 
60

Co izotóp, több mint 5 éves felezési idővel. Kobalt 

az acél szerkezeti elemekben, mind a tartály-plattírozásban, mind pedig a gőzfejlesztőben 

előfordul, az ezeket a berendezéseket felépítő fémeket a kobalttól megtisztítani nem lehet. A 

jelenlévő kobalt a korróziós folyamatokban részt vesz, és így a reaktorban felaktiválódva a 

primerkör reaktoron kívüli részében a hosszú távon jelenlévő aktivitás első számú 

felelőse[NEEB, CHIEN]. 

 

3. Korróziós transzportfolyamatok 

 

3.1. A transzportfolyamat főbb jellemzői 

 

Az eddigiekben felsorolt korróziós folyamatok eredményeként, tehát különböző méretű és 

minőségű korróziós szemcsék kerülnek a vízáramba. Egy átlagos erőművi reaktorban egy év 

üzemelés után a korróziós termékek mennyisége a primer körben akár több 10 kilogrammnyi 

is lehet. Az üzemeltetési tapasztalatok azonban azt is mutatják, hogy stabil üzemelés közben a 

teljes primerköri hőhordozó ebből a mennységből csupán néhányszor 10 grammot szállít. 

Ebből az következik, hogy egy év működés után a teljes korróziós termék tartalom csupán 

0,1%-a az, ami a hűtőközeggel együtt mozog, vagyis nem rakódott le. Mindezt figyelembe 

véve kijelenthető, hogy a teljes korróziós folyamatban a lerakódás egy meglehetősen gyors, és 

uralkodó folyamat. A fenti értékek, nem radioaktív környezetben, például egy széntüzelésű 

erőműben, teljesen elfogadhatóak lennének, mivel ekkora mennyiségű korróziós termék, még 

egyáltalán nem befolyásolja hátrányosan a reaktor hőtranszport folyamatait. Mint ahogy azt 

már korábban is láttuk, nukleáris reaktorban, a felaktiválódás folyamata miatt ezek az értékek 

koránt sem elhanyagolhatóak [NEEB, CHIEN].  

Atomreaktorok aktív zónájának felülete meglehetősen nagy, egy átlagosnak tekinthető, 

1000MWe teljesítményű PWR-ben mintegy 6000 m
2
. Az aktív zónában jelenlévő, jó nagy 

neutron fluxus (10
13

-10
14

  cm
-2

s
-1

) a kiülepedett termékeket nagymértékben felaktiválja. Ilyen 

neutron fluxus mellett viszonylag kismértékű korróziós kiülepedés ( 0,1 mgcm
-2

 ) is már több  

TBq (10
12

Bq) aktivitást eredményez egy év üzemelés után. A korróziós termékek reaktor 

tartályból történő kikerülése, a transzport mechanizmusa meglehetősen bonyolult, sok 

részlépésből álló folyamat, mely sok hasonló lépésből tevődik össze a nyomott, és a 

forralóvizes reaktorokban, a két reaktorkoncepció felépítésbeli különbségeiből adódóan 
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sokban eltér egymástól. PWR-ekben a korróziós termékek transzportfolyamataiban 

kulcsszerepük van az üzemelés közben változó kémiai paramétereknek, valamint a 

primerkörben tapasztalható hőmérsékletváltozásoknak, melyek a termékek oldhatóságát, a 

szemcsék kiülepedését, illetve adszorpciós – deszorpciós folyamatokat erősen befolyásolnak. 

BWR-ekben, a hűtőközeg fázisátalakuláson megy keresztül, mely miatt a hőmérsékletváltozás 

sokkal kisebb mértékű a reaktoron belül, viszont az elpárolgás közbeni effektusok és a fémek 

különböző oxidációs állapotváltozásai a korróziós termékek transzportjához 

vezetnek[COMLEY].  

 

3.2. A kiülepedett korróziós termékek hatásai a reaktorok üzemeltetésére 

 

A kiülepedett korróziós termékekkel kapcsolatosan a legsúlyosabb probléma az általuk 

képviselt, illetve hordozott aktivitás. Mint ahogyan azt a korábbiakban is említettem, a 

korróziós termékek közül a legfontosabb, a képviselt dózisterhelés szempontjából a 
60

Co 

izotóp, elsősorban annak nagy gamma energiája, illetve viszonylag hosszú, 5 év feletti 

felezési ideje miatt. Egyes atomerőművekben az évek alatt folyamatosan halmozódó kobalt 

miatti folyamatos dózisnövekedés volt tapasztalható. Ezt jól mutatja a 1. ábra, mely az összes 

könnyűvizes reaktor (LWR), a forralóvizes (BWR) valamint a nyomottvizes (PWR) reaktorok 

üzemeltetőit ért sugárterhelések évenkénti trendjét ábrázolja. Noha a három eset nem 

ugyanazt a képet mutatja, abban azonban mind közösek, hogy folyamatos növekedés látható. 

[NEEB]  
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1.ábra: A primerköri dolgozók rem-ben mért elszenvedett dózisának trendje különböző reaktor koncepcióknál 

[NEEB] 

A 2.ábra pedig arra világít rá, hogy az egyre később megnyitott erőművek esetében az 

üzemeltetők által elszenvedett dózisok egyre kisebb mértékűek, hála a korróziós termékek 

kialakulását megakadályozó intézkedéseknek, mint például a kobalt tartalom szisztematikus 

csökkentésének. 
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2.ábra: A primerköri dolgozók által évenként elszenvedett dózis személyenkénti sievert-ben mérve. A világos 

oszlopok az 1978 előtt indult blokkat reprezentálják, míg a szürke és fekete az 1978 után indult blokkokat. A 

fekete oszlopok olyan reaktorok primerköreit jelzik, ahol már alacsony kobalttartalmú acélokkal 

dolgoztak.[NEEB] 

Hasonlóan fontos másik hatás mely a konkrét üzemeltetést hasonlóan érinti, az, hogy az 

üzemanyagpálcákra ülepedett porózus rétegek a pálcák hűtését akadályozzák, ráadásul a 

pórusokban rekedt víz hamar el is párologhat, ezzel rendkívüli mértékben lerontva a hőátadás 

sebességét. Ha a korróziós-termék réteg megfelelően vastag, akkor a hűtőcsatornában a 

hőhordozó áramlási sebességét is csökkentheti, miközben a hosszanti nyomáscsökkenés nő. 

Ezek a folyamatok az üzemanyagpálcák túlhevüléséhez vezethetnek szélsőséges esetben. A 

fent említett problémák gyakran jelentkeztek atomerőművek üzemeltetésének kezdeti 

szakaszában, főleg forralóvizes reaktorokban, ahol az elpárolgás miatti kiülepedések amúgy is 

jelentősebbek, ha a víz nem megfelelő tisztaságú. Irodalmi adatok alapján egyes reaktorokban 

a kiülepedett réteg vastagsága meghaladta a 100 μm-t. Nyomott vizes reaktorokban a 

kiülepedések vastagsága jóval kisebb, mint forralóvizes reaktorokban, sokszor akár egy 

nagyságrenddel. [COMLEY] 

Összességében elmondható, hogy a kiülepedések által okozott hőátadási és áramlási 

folyamatokban tapasztalható rendellenességek elhanyagolhatóak, ha a réteg vastagsága nem 

haladja meg a 25 μm-t. A fentiekből kiderül, hogy a korróziós kiülepedések okozta problémák 

kiterjedtekké, válhatnak, éppen ezért a korróziós folyamatok visszafogására, a kialakult 

problémák hatásainak csökkentésére, mindig szükség van. A továbbiakban az erre irányuló 

megelőzési eljárásokat szeretném összefoglalni. [COMLEY] 



 11 

3.3. A korróziós termékek okozta problémák hatásainak csökkentése 

 

Az eddigiekben sok példát láthattunk arra vonatkozóan, hogy nukleáris reaktorok 

üzemeltetésére milyen nagy hatással vannak a korróziós transzportfolyamatok. Éppen emiatt 

ezeknek a hatásoknak minél szélesebb körű csökkentése elengedhetetlen reaktorok hosszú 

távú biztonságos üzemeltetése érdekében. A hatások csökkentésére tett eljárások 

alapgondolatai, már a nukleáris reaktorok üzemeltetésének korai szakaszában megfogantak. 

Ezen eljárások a két legelterjedtebb reaktorváltozatban, a nyomott, illetve a forralóvizes 

reaktorokban eltérőek, bár vannak közös pontok, így például az üzemeltetés utáni 

dekontamináció. Mivel a későbbiekben tárgyalt vizsgálatok részét a paksi atomerőmű 

nyomottvizes reaktorai képzik, így a továbbiakban PWR-ek köthető eljárásokat tárgyalom. 

Nyomottvizes reaktorokban, a hatások csökkentésére tett intézkedéseknek gátat szab az, hogy 

a reaktor működtetéséhez elengedhetetlen, a már korábban említett bórsav, mely a primerköri 

hőhordozó kémiáját sokban meghatározza. Ezen megszabás ellenére nyomottvizes reaktorok 

korróziója, és így a velejáró problémahalmaz az elmúlt évtizedekben drasztikusan csökkent. 

Ez elsősorban a reaktorokat felépítő anyagok megfelelő kiválasztásával volt elérhető. Ezzel 

kapcsolatban a legáltalánosabb szabály a kobalt tartalom minimalizálása a primer kört felépítő 

anyagokban, hiszen láthattuk a korábbiakban is, hogy ennek az elemnek aktivációs termékei a 

sugárterhelés döntő hányadát adják. Hasonlóan fontos szabály a szerkezeti elemek felületének 

minimalizálása, illetve a fajlagos felület csökkentése, az érdesség minél kisebb volta. A 

hűtőközegbe bekerült korróziós szemcsék kiülepedés előtti eltávolítása a rendszerből szintén 

nagyon előnyös módszer, a hatások csökkentésére. Erre a célra mágneses szűrő berendezések 

valamint ioncserélő gyanták a legelőnyösebbek. A korróziós transzportfolyamatok, okozta 

kellemetlenségek visszafogására az üzemeltetési oldalról is, vannak lehetőségek. Ezek közül a 

legtriviálisabb a reaktorban a hőhordozó kémiai paramétereinek helyes megválasztása. 

[COMLEY, SCHUNK] 

Ezeken túl további lehetőség a reaktortartály, illetve a primerköri hőhordozóval érintkező 

egyéb alkatrészek még üzemeltetés előtti úgynevezett előkezelése, mely során jól záró 

korrózióvédő réteget hoznak létre, a felületeket passziválják. A fent említett lehetőségek noha 

nagyon egyszerűnek, és sokszor kézenfekvőnek látszanak, a korróziós transzportfolyamat 

problematikáját távolról sem szüntetik meg, jóllehet, a problémák megelőzésében, és 

kezelésében sokat segítenek a reaktorokat üzemeltetők számára. Sajnos tehát, korróziós 

terméktranszport a megelőzési metódusok alkalmazása esetében is jelen van. A problémák 

utólagos kezelésére is vannak azonban eljárások. Ezek mind úgynevezett dekontaminációs 
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lépések, melyek során, a már kialakult, és esetenként felaktiválódott termékeket vegyszeresen 

távolítják el a felületekről. A dekontaminációban alkalmazott eljárások már jóval a vízhűtéses 

reaktorok megjelenése előtt elterjedtek voltak, mint különböző vízzel érintkező fémfelületek 

megtisztítására alkalmazott módszerek. Mivel azonban atomreaktorokban a körülmények 

valamelyest eltérőek, ezeket a technikákat a 70-es, 80-as évektől kezdve kifejezetten a 

reaktorokra való alkalmazhatóság jegyében fejlesztették. Eleinte a dekontaminálásokat 

meglehetősen koncentrált, „durva” oldószerekkel végezték. Ezek főleg citromsav, oxálsav, és 

foszforsav keverékei voltak. Ilyen erős reagensekkel való kezelés elég hamar problémákat 

okozott, jóllehet volt jó néhány olyan primer kör amelyet így tisztítottak problémamentesen. 

Ezek a durva mosószerek az aktivitást nagy hatékonysággal távolították el a primer körökből, 

de sok alakalommal erős maró hatásuk miatt megtámadták az alapfémet, további korróziót 

okoztak, így hosszabb távon ezeket alkalmazva a probléma csak súlyosbodott. [COMLEY] 

A dekontamináció kezdő lépése az irodalomban csak „pre-oxidáció”-ként emlegetett lépés, 

melynek lényege, hogy a vízben nehezen oldódó Cr
3+

 -ot a jól oldódó Cr
6+

-ig oxidálja. Ezt a 

lépést eleinte permanganáttal végezték. Ennek a lépésnek köszönhetően krómban 

elszegényedett a korróziós termék réteg, viszont mivel az aktivitás nagy részét a kobalt 

képviseli, így önmagában ez nem elég. 

Az eleinte alkalmazott „durva” reagensekkel szemben a lágyabb reagenseknek nagy előnye 

hogy ezek többször használhatóak, mivel önmagukban nincs olyan erős korróziós hatásuk, 

igaz éppen emiatt nem is olyan hatékonyak. [COMLEY] 

A dekontamináció, bár a fentiekből úgy tűnhet, hogy egy tényleg megfelelő megoldás a 

korróziós termékek eltávolítására, valójában azonban sok veszélyt is rejt önmagában. A paksi 

atomerőmű blokkjain a 2000-es évek elején különböző eróziós folyamatok miatt az 1-es, 2-es, 

és 3-as blokkok gőzfejlesztőinek kollektorait ki kellett cserélni. A kollektorok cseréjére ilyen 

viszonylag hosszú üzemidő után már mindenképpen szükség van, azok meglehetősen nagy 

mechanikai súroló hatásnak vannak kitéve. A csere egy viszonylag hosszadalmas folyamat, 

mely során kulcsfontosságú, hogy az azt végző személyzet lehetőség szerint csak minimális 

dózist szenvedjen el. Mint azt korábban láthattuk, a primer kör egyik legnagyobb felülettel 

jellemezhető részei a gőzfejlesztők, nagymennyiségű lerakódott korróziós termékkel a 

belsejükben. Így a fenti cél elérése érdekében a gőzfejlesztők dekontaminálására volt szükség. 

A dekontaminálás utolsó, passziválási lépése azonban meglehetősen nehézkes, és sajnálatosan 

nem sikerült tökéletesre, így a csere utáni üzemeltetés közben a korróziós termék termelés 

ezeken a blokkokon még a cserét megelőzően tapasztaltnál is nagyobb mértékű volt. A 

kiülepedés eredményeként a korábbiakban tárgyalt nyomásesés volt tapasztalható az érintett 
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blokkok reaktoraiban, így egy idő után sajnos kénytelen volt az üzemeltetést végző 

személyzet a teljes primerkört dekontaminálni az érintett blokkokon. Ezen dekontaminálások 

a szokásosnál kiterjedtebbek kellett, hogy legyenek, ezek keretében a reaktorok leginkább 

elszennyezett fűtőelemkötegeit egy mosó tartály segítségével akarták megtisztítani, azonban 

ez a tisztító berendezés alapvető tervezési hibával rendelkezett, ami a berendezés 

túlhevüléséhez, majd felrobbanásához vezetett, ennek eredményeképpen mintegy 30 

üzemanyagkazetta megsérült, a teljes primerkör az érintett blokkon elszennyeződött hasadási 

termékekkel, és a tisztítási munkálatok miatt az érintett blokk másfél évig nem üzemelhetett. 

[SCHUNK, KYSELA] 

 

3.4. Teljesítményváltoztatás közbeni folyamatok 

 

Atomreaktorok normál, stabil üzem közben hosszú időn keresztül üzemelnek úgy, hogy 

közben a reaktor paraméterei, a benne mérhető nyomás, hidraulikai viszonyok, és 

hőmérséklet-eloszlás jó közelítésben változatlan. Ilyenkor a különböző korróziós termékek 

oldhatósági értékei is konstansok, a bennük lévő illetve a felületükön adszorbeálódott ionok 

mennyiségei egyensúlyi értéket vesznek fel. Teljesítményváltoztatáskor, le- illetve felterhelés 

esetén azonban az imént elmondottak nem igazak, a reaktor aktív zónájában ilyenkor a 

hőmérséklet eloszlás és a hidraulikai viszonyok is változnak. A legszélsőségesebb eset a 

reaktorindítás, illetve a leállítás esete. Ilyenkor a reaktorban a fent említettek mellett a nyomás 

is nagy változáson megy keresztül. A világban ma működő atomerőművi reaktorok túlnyomó 

része úgynevezett alaperőműként működik, kampányuk közben ezeket folyamatosan 100%-os 

teljesítményen üzemeltetik, teljesítményváltoztatás csak indításkor és leállításkor van. A ma 

épülő reaktorok azonban már úgynevezett menetrendtartó üzemmód-kompatibilisek. Ezeket 

már úgy tervezik, hogy képesek legyenek a napi kétszeri 50%-os visszaterhelésre, így 

ezekben a teljesítményváltozáskor tapasztalható perturbációk még jelentősebbek lesznek.  

A legfontosabb és sok szempontból legjelentősebb hatás a reaktorok leállításakor 

tapasztalható. Ilyenkor a teljes folyamat közben egy erőteljes növekedés tapasztalható, mind 

az aktív mind pedig a stabil korróziós termékek koncentrációjában. A leállás során mérhető 

csúcsérték mindkét esetben 2-3 nagyságrenddel nagyobb, mint stabil üzem közben. A 

folyamat egésze nagyon sok paramétertől függ, így a koncentrációváltozás az időben eltérő 

módon jelentkezik, reaktortól függően, sőt azonos reaktornál is jelentős eltéréseket lehet 

tapasztalni különböző leállásoknál. Annyiban azonban ezek mindig azonosak, hogy a leállás 

folyamatában kétszer tapasztalható nagy koncentrációnövekedés. Ezek közül az első mikor 
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leállás előtt hidrogén-mentesitik a reaktort. Ez alatt az oldható és nem oldható komponensek 

koncentrációja is növekszik, de a 
60

Co fajlagos aktivitás nem változik szignifikánsan. A 

második, és egyben jelentősebb koncentrációnövekedés ténylegesen a reaktor leállítás 

pillanatában következik be. A leálláshoz a primerköri hőhordozó bórsav koncentrációját 

erősen megnövelik, ami gyenge savként dekontamináló hatású, a korróziós termékek 

oldhatóságát növeli. Mindként koncentrációnövekedést gyors csökkenés követ, egyrészt mert 

a korróziós termékek olyan területekre áramlanak a hőhordózóval, ahol ismét más nyomás és 

hőmérsékletviszonyok vannak, sokszor olyanok, ahol ismét kiülepedhetnek. Ezen kívül a 

primerköri víztisztító berendezések, ioncserélők a leállás alatt (is) működnek, folyamatosan 

eltávolítva a korróziós részecskéket. A leállás során a hőhordozó hőmérsékletének 

csökkenésével a korróziós szemcsék egy részének oldhatósága erősen megnövekszik, így 

ebben az esetben a korróziós részecskék nem csak lepattogzanak a felületekről, de egyben az 

oldott komponensek koncentrációja is erősen megnövekszik. Ez a folyamat akkor válik igazán 

jelentőssé, mikor a hőmérséklet 130-150 °C alá süllyed. Egyes megfigyelések [CHIEN] 

szerint a második koncentráció csúcs annál magasabb, minél nagyobb a teljesítményváltozás 

sebessége. Egy átlagosnak tekinthető leállás során ez a csúcsérték körülbelül 10
6
 részecske / 

liter hűtővíz, ami nagyjából 1 g részecske 1000 tonna hűtővízben. Végül egy harmadik csúcs 

jelentkezése is megfigyelhető, a reaktor teljes nyomáskiegyenlítése közben. [NEEB] 

A felszabadult részecskék kiülepedése meglehetősen gyorsan történik, üzemeltetők mérései 

alapján átlagosan a kiülepedés felezési ideje 50 – 230 perc között változó érték attól függően, 

hogy mennyire elnyújtott a leállási folyamat, mivel a folyamatos perturbáció a részecskék 

kiülepedését lassítja. A tisztító rendszer szerepe a részecskék eltávolításában a csúcs 

kialakulása utáni néhány órában régebbi irodalmi megfigyelések szerint alárendelt, mivel 

önmagában a tisztító rendszer 8-16 órás felezési időt tenne lehetővé. [CHIEN] 

A leállás közbeni koncentrációnövekedéssel kapcsolatban már a reaktorok üzemeltetésének 

korai szakaszában felmerült az igény hogy kiderítsék ezen részecskék eredetét, mivel az 

egyáltalán nem volt triviális, hogy a primer kör mely részéről származnak ezek. Az 

eseményekkel kapcsolatban volt három olyan megfigyelés, mely egyértelműen azt 

bizonyította, hogy ezek a részecskék a reaktor aktív zónájából származnak. Az első ezek 

között, hogy egy rövid felezési idejű izotóp, a 
54

Mn a leállás során ugyanolyan koncentráció 

növekedést mutat mint a hosszú felezési idejű izotópok, melyek önmagukban, éppen ezért 

nem szolgálnának elég bizonyságul. A leállás során a 
58

Co / 
60

Co arány szintén növekszik, 

továbbá, a kobalt fajlagos aktivitása is megemelkedik. Ezzel kapcsolatosan végrehajtott 

mérések alapján, a leállás során ez utóbbi érték a normál üzemi 7 Bqng
-1

 –ról az első csúcs 
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során 20 Bqng
-1

 , majd a második csúcs alkalmával 60 – 120 Bqng
-1

 aktivitás koncentráció 

értékig nő, miközben a hőmérséklet 90 °C-ig csökken. A folyamat csúcsát pedig a 

reaktorfedél kinyitásakor éri el, 70 °C-on, ~ 300 Bqng
-1

 értéken. A mért értékek nem csak azt 

bizonyítják, hogy a felszabaduló fém-oxid szemcsék hosszú időt töltöttek a reaktor magban, 

hanem egyben azt is, hogy ezek a szemcsék a stabil üzem során nem cserélődnek ki frissen 

keletkezett, inaktív korróziós szemcsékkel, továbbá pedig hogy ezek a leálláskor hagyják el 

először az aktiválódásuk óta az aktív zónát.  

A reaktor indításakor hasonlóan a leálláshoz, szintén tapasztalható gyors növekedés az aktív, 

és inaktív korróziós termékek koncentrációiban is. Az indításkor tapasztalható folyamatok is 

reaktorról reaktorra illetve indításról indításra változnak.  A teljes folyamat első csúcsa akkor 

van, mikor a főkeringtető szivattyúkat indítják, ekkor a kialakuló erős áramlás lemossa a 

felületeken korábban kirakódott szemcséket. Ezek után kezdődik a reaktor felfűtése, külső 

elektromos hőforrás által, 260 °C- ig. Ezen folyamat közben nagyjából 120 – 150 °C között 

jelentkezik a legnagyobb koncentrációnövekedés, mely éppen az a hőmérséklet tartomány, 

ahol a leállás alatti csúcs is jelentkezik. 150 °C felet megindul a bórsav koncentráció 

csökkentése, és ezzel egyidejűleg a korróziós termék koncentráció is csökken, egészen a stabil 

üzemi értékig. Az indítás és leállás során felszabaduló korróziós termékek kiülepedése a 

primer kör egészében történik, elsősorban a gőzfejlesztőkön, és a reaktormagban.[NEEB] 

 

3.5. Az ezüst, mint „kvázi” – korróziós termék 

 

Az utóbbi években a világon egyre több atomerőműben jelentkezik egy sok szempontból 

különleges radioizotóp, az 
110m

Ag. Ennek az izotópnak viszonylag hosszú felezési ideje van; 

249,9 nap, így hosszú távon a primer körben halmozódhat, és ezért sok helyen a kobalt után a 

második legnagyobb dózis terhelést okozó izotóp. Jóllehet a 
60

Co a reaktort felépítő 

anyagokban természetes módon előfordul, a gyártás során elkerülhetetlen, hogy ezek az 

acélok valamekkora kobalt tartalommal kerüljenek forgalomba, azonban elvben az ezüst 

ezekben nem fordul elő. Nyugati PWR reaktorok szabályozó pálcáiban található ezüst, mivel 

a bórhoz hasonlóan a 
109

Ag is rendelkezik nagy neutron elnyelő képességgel. Sok más reaktor 

koncepcióban, így például a paksi atomerőmű négy VVER-440 / 213 reaktorában a 

szabályozó kazettákban nincs ezüst, ettől függetlenül ezekben a reaktorokban is folyamatosan 

növekvő problémát jelent az ezüst. Ezek a problémák viszonylag újonnan jelentek meg, így az 

ezüst primer köri viselkedéséről egyelőre kevés ismeret áll rendelkezésre, ezért az ezzel 

kapcsolatos kérdések intenzív kutatások tárgyát képezik. Magyarországon, az MTA 
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Energiakutató Központjával közösen a Radanal Kft.-ben végeznek ilyen kutatásokat, a paksi 

atomerőmű megbízásából. Szakdolgozati munkám keretében nekem is volt szerencsém, ezen 

kutatómunkában részt venni, a kutató csoport által elért eredményeket ezen dolgozat későbbi, 

ide vonatkozó szakaszában még részletesen tárgyalom.[KERNER, VAJDA] 

 

4. Korróziós termékek vizsgálatára kidolgozott módszerek 

 

4.1. Mintavételezés 

 

Az előző fejezetekben vázolt folyamatok vizsgálata szempontjából rendkívül fontos a 

folyamatokban résztvevő szerkezeti anyagok, rezervoárok kémiai és radiokémiai 

összetételének vizsgálata. Az alábbi fejezetben éppen ezért szeretném bemutatni a primerköri 

korróziós folyamatok vizsgálatára kidolgozott módszereket. A vizsgálati módszerek egyik 

legfontosabb lépése a mintavétel, hiszen az egész vizsgálati módszer legfeljebb csak olyan 

pontosságú eredményeket adhat, mint a mintavétel. A mintát legegyszerűbben természetesen 

a hűtőközegből érdemes venni, hiszen az eddigiekből jól látható volt, hogy a korróziós 

transzportfolyamatokban résztvevő mindennemű anyag rezervoárja a hűtőközeg, amely 

egyben a transzportfolyamatok közegéül is szolgál. A hűtőközegből történő mintavétel első 

hallásra viszonylag egyszerűnek tűnhet egy szétszerelt, leállított reaktor esetén, azonban az 

teszi meglehetősen bonyolulttá, hogy a mintavevő berendezésnek képesnek kell lennie arra, 

hogy üzem közben is mintát vehessen a primerköri hőhordozóból. A mintavevő rendszer 

alapvetően egy elkerülő „by-pass” ág része a primer körön belül. A 3. ábra mutatja a 

mintavevő sematikus felépítését. 
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3.ábra: Alacsony, és magas hőmérsékletű mintavételezésre egyaránt alkalmas minta vevő sematikus ábrája. 

Az ábrából is látható, hogy a rendszerbe bejutó hőhordozóból származó minta először 

szűrésen esik át, majd utána lehűtik. Ezt követi egy újabb szűrőberendezés, mely a hűtés során 

esetleg kivált szemcséket hivatott eltávolítani. Ezt követően a mintaülepítő tartályokba kerül, 

illetve kation cserélőkön át jut végül a hulladékvíz tárolóba. A fenti ábrán látható rendszertől 

eltérő, sokkal egyszerűbb berendezések is elterjedtek. Ezekben a lehűtés, és 

nyomáscsökkentés után közvetlenül kiengedhető a minta zárt edényzetbe kézi mintavevő 

segítségével. A rendszer a reaktor közvetlen közelében van, a reaktor épületben, hogy a 

távolságból adódó analitikai problémák (például pangó vízből történő mintavétel), a lehető 

legkevésbé jelentkezzenek. Általában a mintavevő rendszer csővezetékének teljes hossza nem 

haladja meg a 100 métert, éppen ezért a minta vevő csap megnyitása után ~ 10 perccel már az 

egész rendszert átjárta a reaktorból érkező friss víz, és a minta ezután már jól reprezentálja a 
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hűtőközeg egészét. A rendszerben lévő vezetékek általában rozsdamentes acélból készültek, 

bár egyes erőművek církónium ötvözeteket alkalmaznak, ezzel is csökkentve annak veszélyét, 

hogy a mintavevő éppen a mérendő komponensekkel szennyezze a mintát. A mintavevő 

állomáson, a mintavétel szobahőmérsékleten történik, maga a minta pedig nagyjából 40 °C 

hőmérsékletre hűtve érkezik. Mivel a beáramló víz a korróziós termékeken kívül rengeteg 

egyéb, a hűtőközeg aktiválódásából, illetve hasadási termékekből származó izotópot is 

tartalmazhat, annak aktivitása viszonylag magas, ezért a mintavevő helyeken speciális 

biztonsági szabályok lépnek érvénybe a mintavevő helyiség elszennyeződésének 

megakadályozására, és az ott dolgozók egészségének megóvása érdekében. A korróziós 

szemcsék vizsgálatához egyes atomerőművek mintavevői külön részecskeleválasztó szűrő 

berendezéssel rendelkeznek míg más erőművekben, így például a paksi atomerőműben is, a 

részecskék leválasztása külön laboratóriumban történik a mintavételt követően.  

A mintavételezéssel kapcsolatban probléma lehet az, hogy a mintavétel jóval alacsonyabb 

hőmérsékleten, és nyomásértéken történik, mint ami a primer körben uralkodik, és ez esetleg 

a korróziós termékek viselkedését erősen befolyásolhatja, például egyes komponensek 

megoszlásai a részecske, kolloid, és oldott frakciók között megváltozhatnak, és így hamis 

képet kaphatunk a mintavétel miatt. Ennek kiküszöbölésére egyes szerzők nagy nyomású, és 

hőmérsékletű mintavevő berendezéseket javasolnak, melyek ezeket a hibákat elkerülhetővé 

teszik. Irodalmi adatok alapján (2.táblázat) a két mintavételből kapott értékek között nagy 

különbségek is lehetnek. A táblázat mutatja PWR reaktorból vett nagy és szobahőmérsékletű 

mintákban a Fe : Ni arányt.  

Mintavétel hőmérséklete Kampány x Kampány (x+1) 

Szoba hőmérséklet 0,23 0,11 

Üzemi hőmérséklet 0,30 0,33 

2.táblázat: Az üzemi és szobahőmérsékletű mintavételezés közötti eltérés a  Fe : Ni arányban két különböző 

kampány során 

Az ilyen hibák ellenére azonban az erőművekben végzett rutin mérésekhez tökéletesen 

megfelelőek a szobahőmérsékletű mintavételezési eljárások, és mivel ezek sokkal olcsóbbak, 

a legtöbb erőműből teljesen hiányoznak a nagy hőmérsékletű változatok.  Ez utóbbiak jóllehet 

reálisabb képet nyújthatnak a korróziós termékek viselkedéséről, azonban a velük kapcsolatos 

technikai nehézségek, továbbá az őket felépítő anyagok korróziója megkérdőjelezi hosszú 

távú használatukat. 

A korábbiakban láthattuk, hogy a korróziós termékek koncentrációi normál üzemelés közben 

rendkívül alacsonyak, a leálláskor tapasztalható koncentrációnövekedésekkel együtt sem 
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érnek el magas értéket. Éppen e miatt a primerköri hőhordozóból vett minták alapos 

elemzéséhez megfelelően nagy térfogatokra van szükség, ezért általában a minták 1 liter 

térfogatúak. A mintavétel előtt a rendszerből a benne előzőleg pangó vizet teljesen le kell 

engedni, éppen ezért a mintavételt megelőzően a rendszert nyitva kell tartani legalább 10 

percig. Ezzel természetesen a csővezetékek hosszából adódó hibák teljesen el nem 

tüntethetőek, mivel a mintavevő vezetékek is korróziónak vannak kitéve, ezen kívül a 

végighaladó hűtőközegből az előzőleg belekerült részecskék is kirakódhatnak. Ezek a 

problémák csökkenthetőek, ha a mintavevő lehűtő és nyomáscsökkentő berendezéseit a 

reaktorhoz közelebb helyezik el. [NEEB] A mintavevő helyekbe beáramló viszonylag nagy [] 

aktivitással rendelkező hűtővíz vétele hermetikus térben történik, ahova a mintavevő műanyag 

edényzetet előzőleg lehet behelyezni. A minta megvétele után, a hermetikus teret belülről ki 

kell mosni desztillált vízzel, csakúgy mint a mintavevő edényzet külső falát. A tisztító 

művelet után a mintát tartalmazó edényt ki lehet venni, a hermetikus térből és lehet vinni 

elemzésre.  

Atomerőművek üzemeltetése során felmerült hogyan lehetne a fenti mintavételezési műveletet 

kikerülni, pontosabban a mintavételt „on-line” monitorozással helyettesíteni. Sajnos azonban 

az ilyen technikák hatóköre meglehetősen korlátozott, jóllehet ígéretes előrelépések is 

történtek ezen a területen. Az egyik ilyen lehetőség lehet a lebegő részecskék darabszámának 

folyamatos meghatározása, optikai módszerekkel, vagy pedig az „on-line” γ-spektrometria. 

Ez utóbbi módszer használhatóságának egyik alapkövetelménye, hogy a primer kör olyan 

részére érdemes elhelyezni, ahol a reaktorból, illetve a kirakódásoknak kitett felületekről 

érkező háttérsugárzás megfelelően kicsi. Az „on-line” γ-spektrometriával kapcsolatos 

legnagyobb probléma az, hogy maga a mérőberendezés is kirakódás tárgya lehet, emiatt az 

időben egyre kevesebbet „lát” a műszer az előtte elhaladó víztömegből, és a mért eredmények 

egyre inkább csak a korábban kirakódott korróziós termékekre vonatkoznak. Ezen probléma 

sokkal nagyobb hibát okozhat a mérésben, és megoldása is sokkal nehezebb, mint az 

előzőekben vázolt mintavevő eljárásoknak, emiatt az erőművek túlnyomó részében továbbra 

is a hagyományos mintavételezéssel végzik a korróziós termékekre vonatkozó vizsgálatokat. 

Korróziós termékek vizsgálata kiterjed vízmintákon kívül, a már létrejött oxid kirakódások 

elemzésére is. Ezek vizsgálata a felületek enyhe megdörzsölésével történik, melynek 

köszönhetően a gyengébben kötődő oxid réteg leszedhető a felületről. Fontos hogy a 

mintavételezéskor csak a felületi oxid réteg jöjjön le, mert ha az alapfém is leválik, az az 

aktivitáskoncentrációk számításakor hibát okoz. 
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A fenti problémákat küszöböli ki az úgynevezett dörzsminta vétele. Ennek keretében a 

vizsgálandó felülethez dekontamináló oldattal átitatott pamut darabot nyomnak, amivel 

biztosítható, hogy a minta csak a korróziós termékek rétegéből származzon. 

 

4.2. Laboratóriumi vizsgálatok 

 

A fentiekben tárgyalt módokon megvett mintákat az erőmű laboratóriumaiban széleskörű 

vizsgálatok alá vethetik. A műszeres vizsgálatokat megelőzően fontos a három fő frakció, a 

részecske, kolloid, és oldott állapotú korróziós termékek szétválasztása egymástól. Ezt a 

műveletet legkönnyebben vákuumszűrő berendezéssel lehet elvégezni. Ennek keretében a 

részecske frakció elválasztása 0,40 – 0,45 μm pórusátmérővel rendelkező membránon való 

átszűréssel érhető el. A kolloid frakció elválasztása hasonlóan de 0,10 μm pórusátmérőjű 

membránnal történik. Az így előállt szűrleteket és membránokat lehet műszeres analitikai 

vizsgálatoknak alávetni. Az aktivitás, pontosabban az aktív komponensek mérésére leginkább, 

a kibocsátott γ – sugárzás karakterisztikájának elemzésével működő γ – spektrometria 

használata a legcélravezetőbb. A mérőeszköz leglényegesebb része, annak detektora, mely 

általában germánium /  szilícium egykristály. A korróziós termékek sokfélesége miatt az 

előkészített mintákból származó γ – sugárzás igen sok átmenethez tartozó, sok vonalból áll 

össze, ezért fontos a megfelelően nagy felbontású félvezető detektorok használata.  

Jóllehet, a legtöbb aktivált korróziós termék mérhető γ – spektrometriásan, van azonban olyan 

termék is, mely nem. Ezek között a két legfontosabb az elektron befogással bomló 
55

Fe, és a 
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Ni izotóp. Ezek mérése folyadékszcintillációs méréstechnikával történik.  

 

Kísérleti munka 

 

5. A korróziós termékre elvégzett vizsgálatok bemutatása 

 

Az eddigiekben vázolt méréstechnikákkal, kidolgozott analitikai eljárásokkal, szakdolgozati 

munkám során volt szerencsém megismerkedni. A szakdolgozati munka alapvető célja volt a 

paksi atomerőmű reaktorait jellemző korróziós transzportfolyamatok vizsgálata, azok 

lehetőség szerinti minél alaposabb felderítése. Ennek keretében a paksi atomerőmű 1-es 

blokkjának korróziós transzportfolyamatait vizsgáltuk annak 2014 évi főjavítás miatti 

leállítása, majd későbbi újraindítása során. Ezeken túl, a kutatócsoport által végzett 
110m

Ag 
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forrásának felderítésére irányuló kutatómunkájában is aktívan részt vehettem, a 3-as blokk 

2014 évi főjavítása alatti, és az 1-es blokk 2015 évi főjavításai alatt vett minták elemzésével. 

Ezen fejezetben kívánnám részletesen bemutatni a vizsgálatokat, és azok eredményeit. 

 

5.1. Az 1-es blokk 2014 évi főjavítása közben végzett vizsgálatok 

 

A leállítási és lehűtési folyamat 2014.március 25.-én 00:00 –kor kezdődött, és 2014. április 2.-

a 03:59 –ig tartott. A leállás közben a mérés elvégzése céljából az erőműben tartózkodtam 

március 31-én ~09:00 és ~21:00 között.  

A feldolgozandó mintákat néhány nappal a lent létünk előtt vették, a reaktor lehűtésének korai 

szakaszában. Összesen 7 mintát dolgoztunk fel. Ezek közül az elsőt (1/0) normál üzemi 

paraméterek között vették, majd ezt követi 5, (1/1 – 1/5) lehűtés közben vett minta, majd 

végül egy,(1/6) amelyet a reaktorfedél levétele, tehát a végső nyomáskiegyenlítés közben 

vettek nekünk. 

A mintáinkat ezek után egy 0,45 μm pórusátmérővel rendelkező membránon szűrtük át, majd 

külön-külön megmértük γ-spektrométerrel mind a folyadék fázis, mind pedig a membránok 

aktivitásait. Az így kapott adatokat tartalmazzák az alábbi táblázatok. 

Mintakód 1/0 szűrlet 1/0 részecske 1/1 szűrlet 1/1 részecske 

Izotóp 2014.03.28 8:00 2014.03.28 8:00 2014.03.29 4:07 2014.03.29 4:07 

 akt.konc σ akt.konc σ akt.konc akt.konc 

 Bq/L Bq/L Bq/L Bq/L Bq/L Bq/L Bq/L Bq/L 

         

Na-24 3,27E+05 8730   174000 4060   

K-42 1,03E+06 55000   475000 22700   

Mo-99 4,30E+03 408   19600 554   

I-133         

I-131 8,53E+03 180   10800 208   

Cs-134 1,13E+04 151   9480 135   

Cs-136 3,47E+02 28,3   293 29,7   

Cs-137 1,22E+04 267   10100 233   

Ce-144       151 11,4 

Ce-141 -  0,446 0,174     

Sb-122 -  6,07 1,19 2460 167 62 3,9 

Cr-51   1,62E+01 2,7   218 10,3 

Mn-54 1,23E+02 27,3 8,76E-01 0,472 1730 69,8 67,7 2,51 

Co-60     497 35,3 109 2,73 

Co-58   1,90E+00 0,519   71,2 2,56 

Fe-59       24,6 2,08 

Nb-95   3,39E+00 0,536   186 4,57 

Zr-95   1,62E+00 0,334   130 3,87 

Ag-110M   1,61E+01 0,715 200 28,3 332 3,55 

Ba-140     426 130   

La-140       20,5 1,35 
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Mintakód 1/3 szűrlet 1/3 részecske 1/4 szűrlet 1/4 részecske 

Izotóp 2014.03.29 12:00 2014.03.29 12:00 2014.03.29 17:00 2014.03.29 17:00 

 akt.konc akt.konc akt.konc akt.konc 

 Bq/L Bq/L Bq/L Bq/L Bq/L Bq/L Bq/L Bq/L 

         

Na-24 44100 1510   20900 886   

K-42 55700 5150   17100 2530   

Mo-99 16500 507 30,9 1,48 5330 342 88,1 2,55 

I-133         

I-131 4700 122   5540 134   

Cs-134 9160 134   6400 105   

Cs-136         

Cs-137 9910 228   6880 175   

Ce-144       114 9,44 

Ce-141         

Sb-122 12400 348 192 7,35 8850 273 26,3 3,13 

Cr-51   1560 37   85,4 10,5 

Mn-54 6460 149 284 5,96 26100 424 52,6 2,55 

Co-60 842 48,7 338 5,42 3230 83,4 45 2,56 

Co-58 193 32,4 327 6,62 1050 58,5 25,2 1,89 

Fe-59   151 5,5 580 56,4 40,8 4,93 

Nb-95   958 15,3   66,9 2,71 

Zr-95   683 13,4   43,7 2,58 

Ag-110M 831 40,8 1480 10,1   64,5 1,96 

Ba-140 4050 485   11900 1330   

La-140 1620 66,2 345 6,21 1170 59 3410 36,3 

Np-239   32,8 2,54     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

 

 

Mintakód 1/5 szűrlet 1/5 részecske 1/6 szűrlet 1/6 részecske 

Izotóp 2014.03.30 12:00 2014.03.30 12:00 2014.03.31 7:00 2014.03.31 7:00 

 akt.konc akt.konc akt.konc akt.konc 

 Bq/L Bq/L Bq/L Bq/L Bq/L Bq/L Bq/L Bq/L 

         

Na-24 3600 240   468 87,7   

K-42 2670 592       

Mo-99 377 29,6 105 12,9 694 45,6 231 5,69 

I-133     6420 192 179 7,18 

I-131 4620 118   23900 418 646 12,4 

Cs-134 4790 90,7   30100 342   

Cs-136 365 29,2   2380 74,1   

Cs-137 4280 130   24400 491   

Ce-144   1040 97,4   2490 173 

Ce-141         

Sb-122 6970 220 314 8,55 25600 591 644 14,7 

Cr-51   1280 32,6   1800 47,5 

Mn-54 53600 794 139 4,06 17900 316 6210 79,6 

Co-60 6780 124 142 3,78 8790 149 11400 98,7 

Co-58 5010 130 217 5,15 25500 432 687 12,5 

Fe-59 584 58,1 164 6,46   340 11,7 

Nb-95   808 13,4   1300 21,2 

Zr-95   509 10,7   769 16,3 

Ag-110M   1490 10,7 67800 451 6270 33,6 

Ba-140 11400 1280   2500 401   

La-140 1640 68,8 2580 28,5   193 7,04 

Np-239     2360 121   

3.táblázat: Az 1-es blokk 2014-es leállásakor vett mintasorozat mért eredményei 

A fenti adatokra tekintve az első szembetűnő érdekesség lehet, hogy az 1/1 és 1/2 minták 

mintavételei között eltelt idő meglehetősen rövid a többihez képest, csupán néhány perc. 

Ennek oka az, hogy az 1/2 minta a maximális bórsav koncentráció elérésekor lett véve, és 

mivel a bórsav erős dekontamináló szer a primer körben így érdemes hatását vizsgálni a 

felbórozás végén. A teljes adatsorra tekintve látható hogy a vizsgált izotópok között jó néhány 

olyan is van, amelyek nem korróziós termékek. Láthatjuk közöttük például a nátrium a kálium 

vagy a jód és a cézium izotópjait is. A fenti adatokból néhány érdekes folyamatnak lehetünk 

szemtanúi a reaktor leállásával kapcsolatban. Először is, megfigyelhetjük, hogy a leállítás 

megkezdése előtt, illetve a leállás közben vett első néhány mintánál a minta összaktivitásának 

túlnyomó részét két izotóp, a 
24

Na, és 
42

K teszik ki. A későbbiekben vett mintákban azonban 

ezek az izotópok már jóval kisebb aktivitással vannak jelen. Az elmondottakat jól 

alátámasztja az alábbi ábra; 
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4. ábra: A nátrium, és kálium aktivitáskoncentráció alakulása a leállás alatt 

Mindkét izotóp a reaktorvízben oldott állapotban aktiválódik, az aktív zónán történő ismételt 

átáramlások során. A reaktorba betáplált és erősen megtisztított vízben mindig vannak 

nátrium és kálium sók, ezektől a vizet teljesen megtisztítani költséges és felesleges lenne, 

viszont koncentrációjukat érdemes megfelelően alacsonyan tartani, mivel könnyen 

aktiválódnak, és ezzel növelik a primer körben a sugárterhelést. Kálium fő forrása azonban 

reaktorvízbe kevert KOH, melyet a bórsav okozta savasság semlegesítésére használnak. 

Feltehetően ez a magyarázata a kálium jóval magasabb aktivitáskoncentrációjának. Mivel 

mindkét izotóp gyorsan bomlik, így a reaktor leállítása, pontosabban a nukleáris láncreakció 

leállítása után, mikor az aktív zónában a neutron fluxus mintegy 10 nagyságrendet esik, ezen 

izotópok termelése gyakorlatilag leáll, így aktivitásuk rohamosan csökken. A csökkenő 

aktivitásokhoz az is hozzájárul, hogy a leállítás alatt a primer körben folyamatosan működnek 

ioncserélő, víztisztító berendezések, melyek többek között ezeket az izotópokat is eltávolítják 

a rendszerből.  

Az általunk mért izotópok között hasadási termékek is találhatóak. Ez elsőre meglepőnek 

tűnhet, hiszen a mérést megelőző kampány során az aktív zónában lévő több mint 44000 

fűtőelem pálca közül egyetlen sem hibásodott meg, jóllehet, egy, maximum kettő 

meghibásodása viszonylag gyakran bekövetkezik, azonban ez semmilyen üzemeltetésbeli 

korlátot, vagy zavarást, problémát nem okoz. Ezek a hasadási termékek tehát nem a jól záró 
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cirkónium burkolaton belül lévő üzemanyag tablettákból származnak, sokkal inkább 

valamilyen urán tartalmú lerakódásból. Ilyen lerakódások származhatnak egy korábbi 

kampányból, amikor esetleg volt hibás fűtőelem pálca illetve előfordulhat urán tartalmú 

szennyeződés a friss üzemanyagok burkolatán kívül is, mely esetleg a gyártás során nem 

szándékoltan került oda. Ezek a lerakódások alapvetően nem befolyásolják a reaktor 

üzemeltetését ilyen kis mennyiségben, főleg ha belegondolunk, hogy üzem közben teljes 

terhelés esetén a primer köri víz nitrogén aktivitása 10 milliárd Bq, az aktív zóna teljes 

aktivitás készlete mintegy 10
21

Bq. Viszont leállított reaktorból származó vízmintában ezen 

izotópok (
131

I, 
134

Cs, 
137

Cs, 
140

La, 
140

Ba stb.) kimutathatóak. Viselkedésük szempontjából a 

hasadási termékeken belül megkülönböztethetjük az illékony vagy mobilis nemesgáz, jód és 

cézium izotópokat, valamint a nem mobilis, egyéb hasadási termékeket. 
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5. ábra: A jód, és cézium aktivitáskoncentrációk alakulása a leállás alatt 
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6. ábra: A barium, és a lantán aktivitáskoncentrációk alakulása a leállás alatt 

Jól látható a két ábrából, hogy a cézium, és a jód ellentétesen viselkedik a lantánnal, és a 

báriummal. A cézium és a jód az ioncserélők folyamatos működése, tehát a primerköri víz 

folyamatos tisztítása közben távozik a rendszerből, majd a 6-os számú mintánál újra megnő a 

koncentrációjuk. A 6-os számú minta a reaktorfedél eltávolításakor lett véve, amikor a 

nyomás hirtelen lecsökken a rendszerben, mindenféle perturbációt okozva a primer körben. 

Ennek a bolygatásnak köszönhetően rengeteg kiülepedés destabilizálódik, visszaoldódik, 

illetve lepattogzik a felületekről. 

Ezzel szemben a lantán és bárium koncentrációja folyamatosan nő, majd az utolsó két 

mintavételkor csökken. ennek lehet oka az, hogy ezek az izotópok a hűtés korai szakaszában 

beoldódnak a vízbe, majd az ioncserélő és tisztító berendezéseknek köszönhetően 

koncentrációjuk csökken. A hűtés későbbi szakaszában ezek az izotópok vagy nem oldódnak 

jól, vagy elképzelhető az is, hogy nagyon is jól oldódnak, és éppen ezért már a hűtés korai 

szakaszában távoztak a szilárd fázisokból, és éppen ezért koncentrációjuk folyamatosan 

csökken. A korróziós termékekkel kapcsolatban megfigyelhetjük, hogy azokat két fő 

csoportba sorolhatjuk, az egyik csoport inkább a szűrlet frakcióban, míg a másik inkább a 

részecskefrakcióban van jelen. Nyilvánvalóan ez a csoportosítás kicsit önkényes, hiszen az 

egyes korróziós termékek oldhatóságai széles tartományon belül változnak, a csoportokon 

belül is, de jó közelítéssel mondhatjuk hogy a kobalt, vas és ezüst korróziós termékek inkább 
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az oldott fázisban, míg a nióbium, cirkónium, és a króm inkább a részecske frakcióban van 

jelen. A mangán oldott állapotban van jelen az esetek többségében, azonban az általunk 

végzett minta sorozat feldolgozásakor a részecske frakcióban volt főleg. Ennek a jelenségnek 

a magyarázatát sajnos nem találtuk meg.  

Az alábbi ábrák szemléltetik a két csoport tagjainak aktivitáskoncentrációit a reaktor leállítása 

közben. 
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7. ábra: A szürlet frakció főbb komponenseinek aktivitáskoncentráció értékei a leállás alatt 
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8.ábra: A részecske frakció főbb komponenseinek aktivitáskoncentráció értékei a leállás alatt 

 

Az ábrákra nézve néhány érdekes megállapítás tehető. Először is mindkét korróziós termék 

csoport aktivitása megugrik a 3-as számú mintánál, majd a négyesnél visszacsökken, végül az 

5-ös és 6-os mintáknál ismételt növekedés tapasztalható. Az utolsó mintavételkor 

bekövetkező perturbációk miatt ezek a növekedések nem szorulnak külön magyarázatra, 

viszont az ezt megelőző fluktuációk az aktivitásokban igen. Elképzelhető hogy a hármas 

számú minta az előzőleg beállított magasabb bórsav koncentráció dekontamináló hatásának 

köszönhetően lett ilyen magas érték. A folyamatos szűrésnek köszönhetően ez az ugrás a 

négyes mintán már nem látszik, majd a későbbi bolygatásoknak köszönhetően az 5-ös és főleg 

a 6-os mintán ismételt erőteljes növekedés látható. 

 

5.2. A 2-es blokk indítása közben végzett vizsgálatok 

 

A reaktor leállításokhoz hasonló módon, az indításkor is tapasztalható folyamatos változás a 

hőmérséklet, illetve nyomás viszonyokban, továbbá a hőhordozó áramlásviszonyaiban. Ezek a 

változások, perturbációk, a leállással analóg módon a korróziós termékek felszabadulásával 
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járnak. A kutatócsoport által elvégzett egyik vizsgálatsorozatra a 2-es blokk 2014  augusztus 

eleji indításakor került sor.  

A mintákra vonatkozó adatok az alábbi táblázatban szerepelnek: 

Minta kódja Mintavevő Mintavétel ideje Körülmények 

 csonk    

2. blokki indítási minták     

2/1 20TV20 2014.08.09 9:30 FKSZ indulás előtt 

2/2 20TV20 2014.08.09 12:15 FKSZ indul 

2/3 20TV20 2014.08.11 15:00 150oC 

2/4 20TV20 2014.08.12 2:00 190oC 

2/5 20TV20 2014.08.12 13:00 

Minimum 
Ellenőrizhető 
Teljesítmény 

2/6 20TV20 2014.08.15 7:39 55% - os teljesítmény 

      

Stabil üzemi minták (feldolgozás 
Pakson)     

10TV20 10TV20 2014.07.31 7:45 stabil üzem 

30TV20 30TV20 2014.07.28 8:14 stabil üzem 

40TV20 40TV20 2014.07.28 8:17 stabil üzem 
4.táblázat: A 2-es blokk 2014-es indulásakor vett minták jellemzői 

 

20TV20/1 Összes aktivitás Részecske frakció Összes Kolloid frakció Összes Oldott frakció Összes 

Izotóp 
Aktivitás 

koncentráció 
Aktivitás 

koncentráció  %-a 
Aktivitás 

koncentráció  %-a 
Aktivitás 

koncentráció  %-a 

  Bq/L σ % Bq/L σ % % Bq/L σ % % Bq/L σ % % 

CR-51 3,01E+02 15 3,01E+02 15 100         

FE-59 9,01E+01 6 9,01E+01 6 100         

MN-54 1,61E+04 2 4,74E+02 2 2,9 6,01E+00 26 0,04 1,56E+04 2 97 

CO-58 3,07E+04 2 3,15E+02 2 1 1,16E+01 12 0,04 3,04E+04 2 99 

CO-60 1,58E+04 1 7,83E+02 1 5 1,93E+01 8 0,1 1,50E+04 2 95 

ZR-95 8,09E+01 5 8,09E+01 5 100         

Nb-95                

Hf-175 1,05E+01 14 1,05E+01 14 100         

Hf-181 9,82E+01 6 9,82E+01 6 100         

AG-110M 9,32E+03 1 4,10E+03 1 44 1,34E+03 1 14 3,88E+03 2 42 

SB-124 1,44E+04 6 3,22E+02 9 2,2 1,92E+01 28 0,1 1,40E+04 7 98 

CE-144 4,97E+01 32 4,97E+01 32 100         
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20TV20/2 Összes aktivitás Részecske frakció Összes Kolloid frakció Összes Oldott frakció Összes 

Izotóp 
Aktivitás 

koncentráció 
Aktivitás 

koncentráció  %-a 
Aktivitás 

koncentráció  %-a 
Aktivitás 

koncentráció  %-a 

  Bq/L σ % Bq/L σ % % Bq/L σ % % Bq/L σ % % 

CR-51 1,98E+03 4 1,92E+03 4 97 5,15E+01 52 2,6     

FE-59 4,75E+02 3 4,75E+02 3 100         

MN-54 2,13E+04 2 1,45E+03 2 6,8 1,20E+01 21 0,1 1,98E+04 2 93 

CO-58 4,00E+04 2 1,68E+03 2 4 1,93E+01 10 0 3,83E+04 2 96 

CO-60 2,02E+04 1 1,21E+03 1 6 2,14E+01 10 0,1 1,90E+04 1 94 

ZR-95 4,05E+02 2 4,05E+02 2 100         

NB-95 2,17E+03 2 2,17E+03 2 100         

Hf-175 1,83E+01 10 1,83E+01 10 100         

Hf-181 1,83E+02 4 1,83E+02 4 100         

AG-110M 1,33E+04 1 3,38E+03 1 25,4 2,45E+03 1 18,4 7,48E+03 2 56 

SB-124 1,78E+04 5 3,98E+02 9 2,2 2,74E+01 24 0,2 1,74E+04 5 98 

CE-144 3,41E+01 53    0 3,41E+01 53 100     

 

20TV20/3 Összes aktivitás Részecske frakció Összes Kolloid frakció Összes Oldott frakció Összes 

Izotóp 
Aktivitás 

koncentráció 
Aktivitás 

koncentráció  %-a 
Aktivitás 

koncentráció  %-a 
Aktivitás 

koncentráció  %-a 

  Bq/L σ % Bq/L σ % % Bq/L σ % % Bq/L σ % % 

CR-51 4,99E+02 11 4,99E+02 11 100         

FE-59 1,40E+03 2 2,30E+02 5 16 1,17E+03 3 84     

MN-54 8,57E+02 10 1,30E+02 4 15,2 2,27E+01 29 3 7,04E+02 13 82 

CO-58 2,23E+02 2 2,23E+02 2 100         

CO-60 9,86E+01 3 9,86E+01 3 100         

ZR-95 2,66E+02 4 2,13E+02 3 80 5,33E+01 17 20     

Nb-95 7,10E+02 6      7,10E+02 6 100     

Hf-175 3,16E+01 11 1,55E+01 12 49 1,61E+01 19 51     

Hf-181 2,95E+02 5 1,65E+02 5 56 1,31E+02 10 44     

AG-110M 2,11E+04 1 3,41E+03 1 16,1 3,25E+03 1 15 1,44E+04 1 68 

SB-124 1,97E+04 7 1,73E+02 13 0,9 4,03E+02 13 2 1,92E+04 8 97 

CE-144 1,29E+02 36 3,57E+01 61 28 9,34E+01 43 72     
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20TV20/4 Összes aktivitás Részecske frakció Összes Kolloid frakció Összes Oldott frakció Összes 

Izotóp 
Aktivitás 

koncentráció 
Aktivitás 

koncentráció  %-a 
Aktivitás 

koncentráció  %-a 
Aktivitás 

koncentráció  %-a 

  Bq/L σ % Bq/L σ % % Bq/L σ % % Bq/L σ % % 

CR-51 4,80E+03 5 4,80E+03 5 100         

FE-59 1,44E+03 3 1,44E+03 3 100         

MN-54 4,72E+03 1 3,85E+03 2 81,6     8,69E+02 3 18 

CO-58 4,87E+03 2 4,66E+03 2 96     2,10E+02 20 4 

CO-60 2,32E+03 2 2,13E+03 1 92     1,92E+02 18 8 

ZR-95 1,26E+03 3 1,26E+03 3 100         

NB-95 5,68E+03 2 5,68E+03 2 100         

Hf-175                

Hf-181 3,59E+02 7 3,59E+02 7 100         

AG-110M 3,37E+04 1 6,45E+03 1 19,2 3,27E+03 1 9,7 2,39E+04 1 71 

SB-124 1,76E+04 5      4,92E+01 19 0,3 1,76E+04 5 100 

CE-144 9,45E+01 15      9,45E+01 15 100     

 

20TV20/5 Összes aktivitás Részecske frakció Összes Kolloid frakció Összes Oldott frakció Összes 

Izotóp 
Aktivitás 

koncentráció 
Aktivitás 

koncentráció  %-a 
Aktivitás 

koncentráció  %-a 
Aktivitás 

koncentráció  %-a 

  Bq/L σ % Bq/L σ % % Bq/L σ % % Bq/L σ % % 

CR-51 1,83E+03 7 1,83E+03 7 100         

FE-59 5,17E+02 3 5,17E+02 3 100         

MN-54 2,09E+03 3 1,44E+03 2 69,2     6,43E+02 9 31 

CO-58 1,78E+03 2 1,78E+03 2 100 3,34E+00 31 0,2     

CO-60 7,18E+02 2 7,18E+02 2 100         

ZR-95 6,33E+02 3 6,33E+02 3 100         

NB-95 2,46E+03 2 2,46E+03 2 100         

Hf-175 2,76E+01 12 2,76E+01 12 100         

Hf-181 2,23E+02 6 2,23E+02 6 100         

AG-110M 6,27E+03 1 1,94E+03 1 31 9,75E+02 1 15,6 3,35E+03 2 53 

SB-124 1,55E+04 2 1,33E+02 18 0,9 7,40E+00 34 0,05 1,54E+04 2 99 

CE-144 2,91E+00 1193 2,91E+00 1193 100         
5.táblázat: A 2-es blokk 2014 évi indulásakor vett mintasorozat elemzésének eredményei 

A leállási mintasorozatból kapott eredményekkel analóg módon itt is tendenciák figyelhetők 

meg a különböző radioizotópok viselkedésében. Az időbeli folyamatok jobb áttekinthetősége 

érdekében érdemesebb az izotópok összes aktivitását az alábbi táblázatban összefoglalni. 
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Mintavétel 

ideje / min 

Aktivitáskoncentráció / Bqdm 
- 3 

 51
Cr 

59
Fe 

54
Mn 

58
Co 

60
Co 

95
Zr 

95
Nb 

0 301 90,1 16100 30700 15800 80,9 -- 

165 1980 475 21300 40000 20200 405 2170 

3045 499 1400 857 223 98,6 266 710 

3705 4800 1440 4720 4870 2320 1260 5680 

5025 1830 517 2090 1780 718 633 2460 
6.táblázat: A főbb aktivációs termékek összes aktivitáskoncentrációjának alakulása indulás közben 

A mintákban legnagyobb aktivitással jellemezhető három izotóp, a 
54

Mn, 
58

Co, 
60

Co esetében 

a tendenciákat mutatja az alábbi ábra. 

0 1000 2000 3000 4000 5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

A
kt

iv
itá

sk
o
n

ce
n

tr
á

ci
ó

 /
 B

q
cm

 -
 3

FKSZ indítástól eltelt idõ  / min

 Mn-54

 Co-58

 Co-60

 

9. ábra: A kobalt, és a mangán aktivitáskoncentráció értékei az indulás alatt 

Az ábra alapján az első megállapítás, ami tehető, az hogy az FKSZ indítás utáni első minta 

aktivitáskoncentrációja a legmagasabb. Az irodalmi áttekintésben is tárgyaltak alapján ennek 

oka, hogy a szivattyúk felkavarják a reaktor aktív zónájában kiülepedett nagyaktivitású 

korróziós termékeket, amelyek a hűtővízbe jutnak. Ezt követően viszont a gyors kiülepedés 

miatt a koncentrációk rohamosan csökkennek, a 3-ik mintánál a legalacsonyabbak. Ezt követi 

a korábbiakban szintén tárgyalt második szakasz, a reaktor hőhordozójának felfűtése közben. 
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Ekkor a nyomás és hőmérséklet viszonyok ismét a termékek lepattogzásának és oldódásának 

kedveznek.  

A korróziós termékek másik csoportjában a tendenciák nem ilyen egyértelműek és a 

koncentrációk is sokkal alacsonyabbak: 
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10. ábra: A króm, vas, cirkónium, és nióbium aktivitáskoncentrációk alakulása az indulás alatt 

Ezen izotópok közül a 
51

Cr valamint a 
95

Nb arányaiban is nagyon hasonlóan viselkedik, míg 

ettől kismértékben eltérően, de azonos tendenciával változik a 
95

Zr aktivitás. Ezekkel szemben 

a 
59

Fe aktivitáskoncentráció alig változik, és a 3 – as, és 4 – es mintákban közel azonos értéket 

vesz fel.  

 

6. A primerköri ezüst forrásának felderítése 

 

Mint azt a korábbiakban is láthattuk, a korróziós termékek között az ezüst különleges helyet 

foglal el, mivel a primerköri szerkezeti elemeket felépítő anyagok között nem szerepel, 

ellentétben a többi korróziós termékkel. Ettől függetlenül viszont az általa képviselt aktivitás 

meglehetősen nagy, és ezért a primerkörben található anyagokból származó termékekkel 

azonos jelentőségű. Az ezüst primerkörben való nagymértékű jelenléte viszonylag új keletű, 
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forrásának felderítése rendkívül fontos lenne, hiszen a primerkörbe történő jutásának pontos 

ismerete esetén lehetőség nyílna arra, hogy további halmozódását megakadályozzák, vagy 

legalábbis csökkentsék annak sebességét. Ebben a fejezetben szeretném bemutatni, a 

kutatócsoport által kifejlesztett ezüstre vonatkozó analitikai eljárásmódot, a felderítés 

folyamán elvégzett kísérleteket, és ezek eredményeit.  

 

6.1. Az ezüst mérésére kidolgozott módszer 

 

A forrás felderítésének folyamatában az első, igen fontos kérdés az, hogy egyáltalán az ezüst 

korróziós termék-e vagy hasadási termék, mivel a 
110m

Ag tömegszámából és minőségéből 

kifolyólag is elképzelhető hogy hasadás eredményéül keletkezik. Amennyiben korróziós 

termék, akkor fontos kideríteni, hogy a primerköri szerkezeti elemekben valóban nincs ezüst. 

Ennek keretében fontos az inaktív szerkezeti elemek, tartály plattírozás, gőzfejlesztők 

primerköri oldalát felépítő ötvözetek vizsgálata, továbbá a reaktorba jutó tápvíz, és a 

legnagyobb mennyiségben alkalmazott vegyszerek meghatározása ezüstre. Mindezen 

feladatok elvégzéséhez, a megfelelően jó analitikai paraméterek eléréséhez, az ezüstöt a minta 

mátrixától el kell választani. Az ezüst elválasztására a TRISKEM International által kínált, és 

gyártott klór-gyanta (Cl – resin) bizonyult a legmegfelelőbbnek. Ezt a gyantát eredetileg klór, 

és jód szétválasztására fejlesztették. A gyanta nagyfokú szelektivitást a klórral szemben azért 

mutat, mert a szerves hordozóra a gyártás során ezüstöt kötnek meg, éppen ezért ennek a 

gyantának az ezüsthöz való nagy affinitása joggal feltételezhető, ha olyan gyantát használunk, 

melyre még ezüstöt nem kötöttek. A kutatócsoport által elvégzett kísérletek alapján (11.ábra), 

látható, hogy a gyanta „félkész” formában nagyon magas megoszlási hányadossal rendelkezik 

a nemes fémekre.  
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Elem Átlag STDEV Blank Referencia Dw Átlag STDEV Blank Referencia Dw Átlag STDEV Blank Referencia Dw

ppb % ppb ppb mL/g ppb % ppb ppb mL/g ppb % ppb ppb mL/g

Na 416 2 23 395 -3,19 369 1 53,9 345 -6,33 379 2 25,7 359 -3,63

Rb 31 1 0,03 30,1 -1,02 31 2 0,1 30,7 -0,07 31 1 0,03 31,3 0,16

Cs 31 1 0,02 30,0 -1,07 31 2 0,02 31,0 -0,03 32 1 0,03 31,5 -0,04

Mg 35 5 5,83 29,3 -9,88 39 26 5,5 31,7 -9,90 35 6 16,9 30,1 -18,69

Ca 38 25 32 40,5 -22,92 42 14 30,6 95,7 16,65 44 44 36,7 22,5 -39,65

Sr 31 1 0,26 30,0 -1,29 31 2 0,2 30,9 -0,34 32 1 0,26 31,6 -0,27

Ba 31 1 0,17 30,0 -1,59 31 2 0,1 31,8 0,16 32 1 0,32 31,8 -0,48

B 300 2 1,98 291 -1,16 254 1 1,9 256 0,06 247 2 1,93 249 0,01

Al 56 3 <0.729 52,9 -2,29 56 4 <0.729 46,6 -5,21 55 3 <0.729 49,6 -3,20

Ga 31 1 0,00 29,2 -1,39 30 2 0,004 30,3 0,39 31 0 0,0014 30,8 -0,09

Tl 31 2 0,12 29,6 -1,06 31 2 0,1 31,4 -0,09 32 1 0,17 31,8 -0,34

Pb 31 0 0,13 29,6 -1,18 31 1 0,7 31,5 -0,40 32 2 0,128 32,1 0,16

As 34 4 1,03 32,6 -2,47 30 8 1,7 28,1 -3,61 29 11 1,50 27,4 -3,58

V 31 1 0,02 28,8 -1,87 30 2 0,02 30,2 0,28 31 2 0,008 30,5 -0,26

Cr 30 2 0,06 28,4 -2,04 30 3 0,04 29,8 -0,25 31 0 0,11 29,9 -0,90

MN 30 1 0,12 27,8 -2,23 29 3 0,1 29,0 -0,40 30 0 0,10 29,6 -0,70

Fe 31 4 1,30 28,3 -3,90 32 2 0,9 32,1 -0,37 33 4 1,22 56,7 19,73

Co 30 2 0,01 28,8 -1,61 29 2 0,01 30,3 0,84 31 2 0,006 30,5 -0,20

Ni 31 1 0,49 28,8 -2,57 30 2 0,7 29,7 -0,65 31 1 0,22 29,6 -1,30

Cu 23 1 0,24 28,8 7,57 28 3 5,0 29,7 -3,01 28 1 0,76 29,6 0,51

Zn 42 8 5,00 39,6 -5,25 31 5 12,9 43,2 -0,70 31 9 0,47 27,8 -3,89

Cd 35 1 0,01 33,8 -0,99 32 2 0,01 31,6 0,05 31 1 0,0042 30,9 0,06

Th 27 15 0,80 22,2 -6,33 31 1 0,4 31,5 -0,31 32 2 0,30 31,0 -0,79

U 27,9 7 0,01 31,0 3,35 29,9 4 0,01 31,8 1,91 30,7 5 0,008 33,5 2,78

0,1M HNO3 1M HNO3 3M HNO3

 

Elemek Átlag STDEV Blank Referencia Dw Átlag STDEV Blank Referencia Dw Átlag STDEV Blank Referencia Dw 

ppb % ppb ppb mL/g ppb % ppb ppb mL/g ppb % ppb ppb mL/g

Hf 9 32 0,96 4,63 -17,4 16 47 0,72 7,94 -16,5 8 25 1,19 5,29 -14,5

Ru 26 2 0,01 28,3 2,7 25 6 0,003 29,1 4,8 25 2 0,010 29,0 5,0

Rh 31 3 0,01 32,7 1,8 30 6 0,01 32,6 2,6 28 2 0,011 32,9 4,9

Pd 0 32 0,01 28,3 66161 0 46 0,01 24,4 16797 0 46 0,029 18,2 6700

Ir 30 5 0,02 32,6 2,3 31 7 0,02 32,7 1,6 32 3 0,035 32,8 0,2

Pt 4,4 34 0,04 35,48 211 12,5 15 0,03 34,57 52,7 2,7 26 0,053 34,67 354

Au 0 50 0,05 7,15 2194 0 0,05 3,75 5810 0 79 0,047 5,88 655

Sn 4 3 0,03 3,74 1,1 4 6 0,02 3,84 0,4 4 1 0,040 3,99 0,2

Sb 7 2 0,28 6,46 -2,5 6 4 0,27 6,02 -3,1 7 3 0,66 6,14 -4,9

Te 23 2 0,01 24,8 2,8 18 8 0,01 20,0 3,4 18 3 0,005 18,6 1,1

0,1M HNO3 1M HNO3 3M HNO3

 

Elem Átlag STDEV Blank Referencia Dw Átlag STDEV Blank Referencia Dw Átlag STDEV Blank Referencia Dw

ppb % ppb ppb mL/g ppb % ppb ppb mL/g ppb % ppb ppb mL/g

Si 646 2 22,0 625 -2,00 432 1 29,9 423 -2,71 458 1 37,5 427 -4,46

Ge 32 3 0,008 31,5 -0,64 32 1 0,007 33,1 0,71 33 1 0,004 31,8 -1,02

P 590 4 582 21,9 -58,47 664 3 626 29,9 -56,93 591 7 578 33,2 -57,69

S 183 3 167 28,6 -52,70 228 4 221 35,8 -54,36 343 5 362 49,0 -57,38

Ti 32 1 0,26 31,5 -0,74 33 2 0,26 33,0 -0,09 34 2 0,26 32,5 -1,13

Zr 32 3 0,034 31,2 -1,01 33 1 0,03 32,8 0,20 35 1 0,034 33,5 -0,97

Nb 29 1 0,253 27,9 -1,45 30 1 0,23 30,2 0,01 32 1 0,033 31,0 -1,31

Ta 18 3 0,031 20,2 3,41 15 1 0,02 21,8 13,85 19 1 0,015 25,6 10,70

Mo 31 1 0,062 30,7 -0,26 31 2 0,08 32,4 0,87 34 1 0,051 33,1 -0,41

W 31,5 1 0,074 29,7 -1,76 32,0 1 0,08 31,8 -0,29 34,4 1 0,051 33,2 -1,01

Re 24 18 0,005 28,6 5,87 28 5 0,01 31,1 2,88 32 4 0,009 32,6 0,20

0,1M HNO3 1M HNO3 3M HNO3

 

11.ábra: Különböző elemek megoszlási hányadosa a klór gyantán [VAJDA] 
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A táblázatban nem szerepel, de az ezüst megoszlási hányadosa mindhárom közegben 

magasabb 1000-nél, a legmagasabb 0,1M HNO3 – ban, ahol ennek értéke 2980mlg
-1

. Mivel a 

primer körben sem arany, sem palládium, vagy platina nem található, így ennek a gyantának a 

használatával elérhető az ezüst szelektív elválasztása. A táblázat adataiból az is látható, hogy 

egyes elemek magas koncentrációban való jelenléte miatt kötődhetnek a gyantán, az ezüsttel 

együtt, de a kutatómunka során nem tapasztaltunk ilyen jellegű zavarást. A gyanta 

használatának optimalizálására irányuló kísérleti munka eredményéül azt tapasztaltuk, hogy a 

gyantából 0,25 g bemérése elegendőnek bizonyul, a minta térfogat, és az ezüst tartalom széles 

tartományában. A minta oldatok felvitele az oszlopra minden esetben híg salétromsav, vagy 

salétromsav és folysav elegyében történt. A gyanta használatának egyik fontos szabálya, hogy 

a minták feltárásához sósavat nem használhattunk, hiszen az ezüst a klórral csapadékot képez, 

mely aztán részben kiszűrődik a gyantán, ezzel ellehetetlenítve az elválasztást. Az ezüst 

kötődése a gyantára olyan erősnek bizonyult, hogy a megkötődés után, azt onnan, 

maradéktalanul leválasztani nem sikerült. A gyantáról, pontosabban az inert polimer 

hordozóról az ezüstöt, a reagensel együtt a kutatás korai szakaszában 10 ml etanollal eluáltuk, 

azonban ezzel csupán 60% körüli kitermelések voltak elérhetőek, így a későbbiekben a 

fentiek helyett a reagenst nagytisztaságú tömény salétromsavban forralással feltártuk. A 

forralást minden esetben addig folytattuk, míg az elegyből jól láthatóan nitrózus-gázok jöttek. 

Ez általában pár percet vett igénybe, ezért biztonsági okokból kb 20-30 percig forraltuk az 

elegyeket, hogy a szerves reagens biztosan elbomoljon. A feltárást követően az oldatot 

hígítottuk, majd membránon szűrve elválasztottuk a gyanta inaktív részétől, mely a feltárás 

során nem bomlott el.  

Az ezüst forrásának felderítéséhez elsőként a 2-es blokk 2014 évi főjavítás miatti leállását 

követő újraindítás közben vett mintasorozatot használtuk. A mintasorozat vételére vonatkozó 

adatokat a [táblázat] tartalmazza. A mintasorozatot megelőzően az 1-es, 3-as, 4-es blokkokról 

vettünk stabil üzemi mintákat, melyekre vonatkozó adatokat a [táblázat] tartalmazza. Ezeket, 

a mintákat először a korábban említett 0,40 illetve 0,1 μm pórusátmérőjű membránokon 

szűrtük, majd a szűrletek, és a membránok γ – spektrumait vettük fel. A legvégül kapott 

szűrletet ezek után HNO3 – al 0,1 M – ra savanyítottuk, majd a gyantán koncentráltuk. A 

membránokat 4 ml cc. HNO3 és 1 ml 30%-os H2O2 elegyével, mikrohullámú berendezés 

segítségével tártuk fel. Az így létrehozott oldatokat bepároltuk, majd 5 ml nagytisztaságú 1%-

os HNO3 –ban vettük fel. A felhasznált oszlopokat a korábban leírt módon elroncsoltuk, majd 

a szűrleteket bepároltuk, végül szintén 5 ml nagytisztaságú 1%-os HNO3 –ban vettük fel.  
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A fenti mintafeldolgozásokra azért volt szükség, mert jóllehet a membránokat és szűrleteket γ 

– spektrometriásan mérni, a későbbi feldolgozások nélkül is lehet, de a fajlagos aktivitások 

számolásához az inaktív komponensek pontos meghatározása is szükséges, mely ebben az 

esetben induktív csatolású plazma – tömeg spektrométerrel, ICP-MS készülékekkel történt. 

Mivel az ezüst a mintákban, nyomnyi mennyiségekben található, így rendkívül fontos hogy a 

jóval nagyobb koncentrációban lévő egyéb komponensektől megszabadítsuk a vizsgálni 

kívánt oldatokat.  

A kutatómunka következő szakaszában a primerkörbe jutó vegyszerek ezüst tartalmát 

vizsgálta a kutatócsoport. Ennek keretében a vízkémiát leginkább meghatározó és legnagyobb 

mennyiségben bejuttatott vegyszerek ezüsttartalmát mérték. Ezek a vegyszerek a hidrazin, a 

KOH, az ammónia, és a bórsav. Az ezek közül elsőként vizsgált hidrazin, különlegessége, 

hogy erős redukáló hatása miatt vizes oldatokban az ezüstöt fémezüstté redukálja. A vizsgálat 

során 50 ml tömény hidrazin 5-szörös hígítású oldatát 0,1 μm pórusátmérőjű membránon 

szűrték. Az ezüst visszaoldása 5 ml 1%-os nagytisztaságú HNO3 oldat segítségével történt. 

Előzőleg, az ezüstre vonatkozó kitermelés meghatározása γ – spektrometriásan  történt,  a 

mintához előzőleg hozzáadott, ismert 
110m

Ag nyomjelzővel. Az ammónia Ag tartalmának 

meghatározásakor, a használatban lévő 25%-os ammóniából 100 ml –t szárazra pároltak, majd 

a maradékot 5 ml 1%-os nagytisztaságú HNO3 – ban oldották vissza. Ennek a módszernek a 

kémiai kitermelése meghatározását hasonló modelloldattal végezték, mint a hidrazin esetében. 

Az erőműben használt KOH –ból mintegy 20 g került feloldásra, 500 ml nagytisztaságú 

vízben. Az így létrehozott oldatot HNO3 –al savanyították. Az ezüsttartalmat ebből az 

oldatból 0,2 g klór-gyantán koncentrálták. A gyanta feldolgozása a korábbiakban leírt 

módszerrel történt. A kémiai kitermelés meghatározása ebben az esetben is 
110m

Ag tartalmú 

modelloldattal történt. A bórsav méréséhez, 20 g bórsavat oldottak 500ml nagytisztaságú 

vízben, majd ezt engedték keresztül a klór gyantán. A kémiai kitermelések minden esetben 

55%-nak adódtak. Az így létrehozott mintákkal párhuzamosan vak minták is készültek, 

melyekkel együtt az összes mintát az MTA-EK munkatársai mérték ICP-MS készülékkel.  

A bejutó vegyszerek elemzésén kívül természetesen fontos a már korábban említett 

primerköri szerkezeti elemek vizsgálata ezüstre nézve. Ennek keretében egyrészt a 

kutatócsoport olyan anyagokból vett primer köri mintákat vizsgált, melyeket primer köri 

használatra gyártottak, a használatban lévőkkel mindenben megegyeznek, de azok 

felhasználásra sosem kerültek, ezért aktiválódási termékeket nem tartalmaznak, inaktívak. 

Ilyen minták voltak a tartály plattírozás, a gőzfejlesztők primerköri oldalán lévő 

csővezetékekből származó minták, valamint az üzemanyag burkolat cirkónium – nióbium 
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ötvözete. Az ilyen minták esetében a feldolgozás legfontosabb része az illető szerkezeti elem 

darab feloldása. Ezek az ötvözetek azonban savakkal szemben elég ellenállóak így ez az 

oldási lépés meglehetősen nehézkesnek bizonyult. Az oldást az is nehezítette, hogy az ezüst 

mérés miatt kloridionokat tartalmazó savak nem jöhettek szóba, így a sósav sem. A cirkónium 

ötvözet oldása volt a legkönnyebben megvalósítható, ekkor tömény folysavban a darab 

néhány perc leforgása alatt, melegítés nélkül feloldódott. A folysav alkalmazása azonban 

olyan szempontból okozott hátrányt, hogy a későbbiekben az így oldott minták esetében üveg 

eszközöket nem használhattunk. A rozsdamentes acélból készült szerkezeti elem darabok 

oldása sokkal nehezebb volt. Ezeket tömény salétromsav és folysav elegyében oldottuk, 

forralás közben, a legtöbb esetben napokon keresztül, azonban ennek ellenére az oldás így 

sem volt teljes. A mintákat az oldás folyamata után 1M-es HNO3 illetve 1M-es HF oldatban 

oldottuk vissza. A forralások közben az ahhoz használt teflon edényekből kisebb- nagyobb 

darabok is leváltak, így ezek eltávolítására az oldatokat minden esetben megszűrtük az 

oszlopra való felvitel előtt. Az oszlopokról, az ezüst visszanyerése a szokásos módon történt.  

A fentiek mellé rendelkezésünkre bocsátottak olyan primer köri mintákat is, melyek 

ténylegesen a paksi atomerőmű primerköréből származnak, a 3-as blokkról, és ilyenképpen 

aktív ezüstöt is tartalmaznak. Ezek között elsőként lettek vizsgálva a főkeringtető-

szivattyúkból vett dörzsminták. Ezeket a 3-as blokk 2014 őszi leállásakor vették. A[] táblázat 

tartalmazza az ezekre vonatkozó legfőbb adatokat. A minták között az FKF jelűeket a 

forgórészről vették, míg az FKH jelűeket a szivattyú házról (álló rész). Ezek a minták petri 

csészében érkeztek, melyek a mintavételhez szükséges pamutdarabot tartalmazták. A pamut 

darabokról a minták visszaoldása nehéz feladatnak indult, mert a pamutdarabok az 

alkalmazott erélyes savas oldószerekkel szemben nem bizonyultak elég ellenállónak, a 

pamutot ezek minden esetben megbontották. Mivel ilyen formában a visszaoldás nem 

tekinthető kellően reprodukálhatónak, a pamutdarabokat az előbbiek helyett feltártuk, az 

anyagot elroncsoltuk. A feltárt mintákat végül 1M-es HNO3 – ban vettük fel, és engedtük az 

oszlopokra. A gyanták feldolgozása ebben az esetben is a korábbiakban ismertetett formában 

történt. Vizsgáltunk továbbá a primer köri csővezetékből kivágott mintákat (az on-line 

sugárzás ellenőrző rendszer (SER) mérőcsövéből). Itt a csődarab primer oldaláról a felületi 

rétegből savas oldással leszedett réteget elemeztük.  
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6.2. A vizsgálatok eredményeinek részletes elemzése 

 

Az eddigiekben vázolt analitikai eljárásmódok alkalmasak a primerköri ezüst forrásának 

felderítésére, valamint primerköri viselkedésének vizsgálatára. Ebben a fejezetben szeretném 

bemutatni az elvégzett vizsgálatok eredményeként levonható következtetéseket. 

Az eredmények között elsőként tárgyalandó, a primer körbe jutó vegyszerek vizsgálataiból 

kapott eredmények. Az ICP-MS rendszerrel végzett vizsgálatok eredményeit a 7. táblázat 

foglalja össze. 

 Bórsav KOH Hidrazin NH3 (25%-os) 

Minta térfogata / 

cm
3 

-- -- 50 100 

Minta tömege / g 20,0 19,9 -- -- 

Elválasztási 

módszer 

Koncentrálás Cl 

gyantán 

Koncentrálás Cl 

gyantán 

Szűrés 0,1 μm 

pórusátmérőjű 

membránon 

Bepárlás 

Kimutatási határ / 

ngdm
-3

 / ngkg
-1 

12,1 12,2 4,9 1,6 

Mért Ag 

koncentráció / 

ngdm
-3

 / ngkg
-1

 

≤ LD 27,1 ± 25% ≤ LD ≤ LD 

7.táblázat: A reaktor tápvíz főbb komponenseinek ezüsttartalma 

A vegyszerek között csak a KOH – ban volt kimutatási határt meghaladó ezüst, 27 ngkg
-1

 

mennyiségben. Mivel ez az érték meglehetősen közel van a detektálási határhoz (12 ngkg
-1

), 

ezért a mért eredmény bizonytalansága jelentős. A mérésből az is kiderült, hogy a hidrazin, 

illetve az ammónia minták 2-12 ng - nál kevesebb ezüstöt tartalmaztak. A primerköri 

hőhordozó, illetve az abba engedett vegyszerek mennyiségét figyelembe véve, 

megállapítható, hogy 100 mg / l KOH koncentráció esetén a primer köri hőhordozó literjében 

0,003 ng ezüst van, mely a KOH –ból származott. A bórsav primer köri 20 gdm
-3

-es 

koncentrációja esetén legfeljebb 0,24 ngdm
-3

  ezüstöt juttat még a fenti érték mellé. A Paksi 

Atomerőmű blokkjain lévő reaktorokban a teljes hőhordozó mennyiség 200 m
3
, és így a fenti 

adatok ismeretében a pillanatnyilag jelenlévő Ag mennyiség 0,6 µg Ag a KOH-ból és 

legfeljebb 70 µg Ag a bórsavból blokkonként. 

A vizsgálatok másik igen fontos részét képezték a reaktorból vett indulási illetve stabil üzemi 

minták. A megvett minták adatait a korábbi 4.táblázat tartalmazza. 
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Az 1-es, 3-as, 4-es blokkokról származó stabil üzemi minták γ- spektrometriás vizsgálatának 

eredményeit a 8. táblázat tartalmazza. 

 

 

Mintakód 
10TV20 / 
szűrlet  

10TV20 / 
0,4mikron  

10TV20 / 
0,1 mikron  

10TV20 / 
gyanta  

 
2014.07.31 

7:45  
2014.07.31 

7:45  
2014.07.31 

7:45  
2014.07.31 

7:45  

 akt.konc σ akt.konc σ akt.konc σ akt.konc σ 

 Bq/L Bq/L Bq/L Bq/L Bq/L Bq/L Bq/L Bq/L 

Izotóp            

Na-24 3170 328          

K-42 7000000 1120000          

Mn-54 179 25,8        0,395 0,182 

Mo-99 7570 245   1,8 0,805 260 6,55 

Sb-122 450 276   14,7 3,13   

I-133 222000 14200          

I-131 53500 749   4,05 0,656 39,2 1,34 

Cs-134 8400 103        1,76 0,237 

Cs-136 459 15,9          

Cs-137 10000 199   1,51 0,333 2,03 0,294 

Ce-144   4,11 1,63        

Ce-141            

Cr-51   19,2 4,56        

Mn-54            

Co-60            

Co-58   1,9 0,552        

Fe-59          4,11 0,588 

Nb-95            

Zr-97         

Zr-95            

Ag-110M 10,6 14,4   50,5 0,904 3,83 0,27 

Ba-140            

La-140     9,48 0,715   
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Mintakód 30TV20 / szürlet 30TV20 / 0,4 mikron 30TV20 / 0,1 mikron 30TV20 / gyanta 

Izotóp 
2014.07.28 

8:14  
2014.07.28 

8:14  
2014.07.28 

8:14  
2014.07.28 

8:14  

 akt.konc σ akt.konc σ akt.konc σ akt.konc σ 

 Bq/L Bq/L Bq/L Bq/L Bq/L Bq/L Bq/L Bq/L 

         

Na-24         

K-42         

Mn-54         

Mo-99 3730 139     1600 35,4 

Sb-122         

I-133         

I-131 475 34     12,5 0,463 

Cs-134         

Cs-136         

Cs-137 62,3 10,1       

Ce-144   6,68 1,25     

Ce-141         

Cr-51   14,6 2,75 37,6 5,84   

Mn-54   3,76 0,401     

Co-60   3,57 0,345     

Co-58   3,8 0,438 1,54 0,624   

Fe-59         

Nb-95   14,2 0,822     

Zr-97 106000 61600       

Zr-95   7,91 0,679     

Ag-110M 346 14,8 9,64 0,412 97,8 1,44 71,8 1,12 
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Mintakód 
40TV20 / 
szürlet  

40TV20 / 
0,4 mikron  

40TV20 / 0,1 
mikron  

40TV20 / 
gyanta  

Izotóp 
2014.07.28 

8:17  
2014.07.28 

8:17  
2014.07.28 

8:17  
2014.07.28 

8:17  

 akt.konc σ akt.konc σ akt.konc σ akt.konc σ 

 Bq/L Bq/L Bq/L Bq/L Bq/L Bq/L Bq/L Bq/L 

         

Na-24         

K-42         

Mn-54 140 30 10,2 0,715     

Mo-99 5690 320     1760 38,3 

Sb-122         

I-133         

 I-131 1110 141     59,1 1,88 

Cs-134 33200 309   5,25 0,447 10,4 0,445 

Cs-136 257 32,7       

Cs-137 22500 413   3,89 0,431 6,65 0,501 

Ce-144   53,5 4,19     

Ce-141         

Cr-51   37,8 4,88 12,5 3,49   

Mn-54         

Co-60   28,6 0,951     

Co-58   16,5 0,92     

Fe-59   4,15 0,653 2,18 0,905   

Nb-95   101 2,42     

Zr-97         

Zr-95   123 2,97     

Ag-110M 78,8 19,5 1,41 0,341 29,1 0,729 15,4 0,486 

8.táblázat: Stabil üzemi minták elemzésének eredményei 

A fenti adatokból levonhatóak következtetések. Ezek közül ebben az esetben is a 

legáltalánosabb az, hogy stabil üzemben a korróziós termékek aktivitása kicsi, az össz 

aktivitásért alapvetően a K, és a Na izotópok a felelősek. A táblázat adataiból látható hogy a 

különböző mobilis hasadási termékek mint a I, Cs, aktivitása ezekben a mérésekben is 

jelentős. A vizsgálat fő tárgyát képező ezüst is rendkívül kis mennyiségben van jelen, ezért 

nehéz bárminemű következtetéseket vele kapcsolatban levonni, de a táblázatból kiderül, hogy 

túlnyomórészt az oldott, és kolloid frakciók között oszlik meg a teljes mennyiség. Részecske 

formában a teljes ezüstmennyiségnek legfeljebb 1-2 %-a van. Sajnos a stabil üzemi mintákban 

a korróziós termékek igen alacsony koncentrációja miatt, azok elemzése meglehetősen 

nehézkes, mivel a mátrixhatás, elsősorban az oldott bórsav miatt jelentős. Az imént említett 

problémák ellenére, sok korróziós termékkel ellentétben a stabil ezüst megoszlását a 

frakcióban meg tudták vizsgálni tömegspektrometriás elemzéssel. Ez alapvetően annak volt 

köszönhető, hogy ezüst a háttérben gyakorlatilag nincs. Az oldott frakció kimutatása 
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koncentrálás útján volt csak megoldható. Ezekből a mérésekből is megállapítható, hogy az 

ezüst főként kolloid, és oldott formában van jelen, stabil üzemi mintákban. 

Az ezüst primerköri viselkedésének vizsgálatakor elvégzett egyik legfőbb vizsgálatsorozat, a 

2-es blokk 2014 évi indításakor vett mintáinak elemzésekor történt. A mintasorozat mért 

eredményeit a 9.táblázat tartalmazza: 

  
Részecske 

frakció Összes Kolloid frakció Összes Oldott frakció Összes 

Izotóp 
Koncent./fajl. 

Aktivitás 
mennyiség 

%-a 
Koncent./fajl. 

Aktivitás 
mennyiség 

%-a 
Koncent./fajl. 

Aktivitás 
mennyiség 

%-a 

    σ % %   σ % %   σ % % 

              

20TV20 / 1             

AG-110m  4,10E+03 1 44 1,34E+03 1 14 3,88E+03 2 42 

Ag 164,9 1,4 50,3 55,7 0,1 17 107,3 1,3 32,7 

Ag-110m/Ag 2,49 E+01   2,40E+01    3,61E+01    

              

20TV20 / 2             

AG-110m  3,38E+03 1 25,4 2,45E+03 1 18,4 7,48E+03 2 56 

Ag 203,8 0,7 84 38,8 1,5 16     

Ag-110m/Ag 1,66E+01   6,31E+01        

              

20TV20 / 3             

AG-110m  3,41E+03 1 16,1 3,25E+03 1 15,4 1,44E+04 1 68 

Ag 19 3,2 20,6 16,5 2,9 17,9 56,8 2,8 61,5 

Ag-110m/Ag 1,79E+02   1,97E+02    2,54E+02    
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Részecske 

frakció Összes Kolloid frakció Összes Oldott frakció Összes 

Izotóp 
Koncent./fajl. 

aktivitás 
mennyiség 

%-a 
Koncent./fajl. 

aktivitás 
mennyiség 

%-a 
Koncent./fajl. 

aktivitás 
mennyiség 

%-a 

    σ % %   σ % %   σ % % 

20TV20 / 4             

AG-110m  6,45E+03 1 19,2 3,27E+03 1 9,7 2,39E+04 1 71 

Ag 32,9 2 23,8 15,5 3,8 11,3 89,4 0,9 64,9 

Ag-
110m/Ag 1,96E+02   2,10E+02    2,68E+02    

              

20TV20 / 5             

AG-110m  1,94E+03 1 31 9,75E+02 1 15,6 3,35E+03 2 53 

Ag 11,5 1,6 33,6 4 5,5 11,6 18,7 1,7 54,8 

Ag-
110m/Ag 1,69E+02   2,47E+02    1,79E+02    

              

20TV20 / 6             

AG-110m  3,69E+02 1 84,5 6,75E+01 2 15,5     

Ag 5,9 1 92,6 0,5 14,2 7,4     

Ag-
110m/Ag 6,24E+01   1,43E+02        

9.táblázat: Az indulási mintasorozat ezüst aktivitáskoncentráció, ezüst koncentráció, és ezüst fajlagos aktivitás 

értékei, frakciók szerint 

 

Minta száma Ag-110m 

[ Bqdm
-3

] 

Ag 

[ ngdm
-3

] 

Ag-110m / Ag 

[ Bqng
-1

] 

20TV20 / 1 9,32E+03 3,28E+02 2,81E+01 

20TV20 / 2 1,33E+04 2,43E+02 3,99E+01 

20TV20 / 3 2,11E+04 9,23E+01 2,10E+02 

20TV20 / 4 3,37E+04 1,38E+02 2,25E+02 

20TV20 / 5 6,27E+03 3,41E+01 1,98E+02 

20TV20 / 6 4,36E+02 6,38E+00 1,02E+02 

10.táblázat: Az indulási mintasorozat összes ezüst aktivitáskoncentráció, ezüst koncentráció, és ezüst fajlagos 

aktivitás értékei 

 

A táblázat adataiból levonható egyik fő következtetés, hogy a korában tárgyalt többi korróziós 

termékkel analóg módon az ezüst koncentráció is a főkeringtető szivattyúk indításakor, majd a 
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víz felmelegítésekor növekedik. Ennek oka itt is a korróziós termék lerakódások 

felkeveredése lehet. Ezt követően az ionos ezüst koncentráció rohamosan csökken a 

teljesítménynövelés közben. Ennek oka az lehet, hogy az üzemelés közben az ioncserés 

tisztítás elsősorban az oldott frakciót köti, ezért az indítás ezen szakaszában a nem oldott 

frakció dominál. A csökkenési tendencia mind a stabil, mind az aktív ezüstre igaz. A 

csökkenési tendenciák azonban nem egyforma módon mennek végbe az indítás során, melyet 

az 12 - 14 ábrák is tanúsítanak: 
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12.ábra: Az ezüst aktivitáskoncentráció alakulása az indulás alatt 



 46 

0 2000 4000 6000 8000 10000

0

50

100

150

200

250

300

350
[A

g]
  /

 n
gd

m
-3

FKSZ indítástól eltelt idõ / min

 

13.ábra: Az ezüst koncentráció alakulása az indulás alatt 
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14.ábra: az ezüst fajlagos aktivitásának alakulása az indulás alatt 

A fentiekből látható, hogy a stabil ezüst mennyisége eleinte nő, és csak a magas hőmérsékletű 

mosatás hatására kezd el csökkenni. További érdekesség, hogy az ezüst a többi korróziós 

terméktől eltérően viszonylag egyenletesen oszlik meg a három fő frakció között, a 
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részecskefrakcióban 20-40 %, kolloidként 10-20 %, oldott, ionos formában pedig 40-70 % 

van jelen. A többi korróziós termék ezzel ellentétben valamelyik frakcióba koncentrálódik. 

Mint ahogy azt a korábbiakban is láttuk, a Cr, Fe, Zr, és Hf oxidjaik formájában a részecske 

frakcióba, míg a Mn, Sb, Ce anionos formában oldott frakcióban van jelen, míg a Co az 

indítás elején inkább oldott, majd ionos formában van jelen. 

A 9. táblázat, a γ – spektrometriás eredményeken túl, a tömegspektrometriás mérések 

eredményeit is tartalmazza. Ezek alapján hasonló megállapításokat tehetünk, mint a γ – 

spektrometriás mérések esetében. Itt is könnyen megállapítható, hogy a koncentrációk a 

kezdeti növekedés után a stabil üzemre jellemző értékre csökkennek. Fontos megjegyzés, 

hogy az oldott frakcióban a korróziós termékek speciációs vizsgálata, nem végezhető el 

közvetlenül, a minták nagy bórsavtartalma miatt.  

Jóllehet az eddigiekben az ezüstre mint korróziós termékre utaltunk, azonban az ezüst 

forrásának felderítésével kapcsolatos előzetes összefoglalóban már említettem, hogy az ezüst 

nemcsak korróziós formából származhat, az lehet hasadási termék is. A kérdés eldöntéséhez 

azt kell meggondolni, hogy az aktivációkor, illetve a hasadási termékként való keletkezéskor 

milyen fajlagos aktivitásokra számíthatunk. A fajlagos aktivitás ebben az esetben az 
110m

Ag / 

Ag arány. Az előbbiekben bemutatott γ – spektrometriás, illetve ICP-MS vizsgálatok 

alkalmasak arra, hogy a fenti arányt meghatározzuk. A fenti két táblázatban a stabil, illetve a 

tranziens üzemi minták analíziséből származó aktivitáskoncentráció értékek láthatóak.  

A táblázatokból elsőre az derül ki, hogy az ezüst fajlagos aktivitások egyes mintákon belül a 

különböző vizsgált frakciókban nagyjából azonosak. Ez a tény arra enged következtetni, hogy 

az ezüst indítás közbeni felszabadulásakor a frakcióktól függetlenül ugyanonnan származik. 

Az indítás során, csakúgy, mint bármely korábban is tárgyalt korróziós terméknél, az ezüst 

fajlagos aktivitása növekszik, konkrétan a kezdeti 20-30 Bqng
-1

 értéktől, egészen 200-250 

Bqng
-1

 értékig. Ez ebben az esetben is azért van így, mert az ezüst feltételezhetően az indítás 

korai szakaszában kisebb neutron fluxusnak kitett helyről származik, majd a későbbiekben 

egyre nagyon fluxusú helyről. A kis fluxusú származást feltételező alacsony fajlagos aktivitás 

oka lehet az is, hogy a nagy aktivitású ezüst nagyon kis aktivitásúval keveredet. Az üzemelés 

ilyen korai stádiumában tapasztalható nagy fajlagos aktivitás arra utal, hogy az ezüst már egy 

korábbi ciklusban aktiválódott. A stabil üzemi minták méréséből származó fajlagos aktivitás 

értékekből levonni következtetéseket nehéz, mivel az ezüst koncentráció nagyon alacsony. Az 

azonban egy érdekes eredmény, hogy az 1-es és 4-es blokki mintákban az fajlagos aktivitás 

20-40 Bqng
-1

 míg ez az érték a 3-as blokk esetében 110 – 190 Bqng
-1

, ami ötször nagyobb. Ez 

azért furcsa, mert a mintavételezés időpontjától számítva a 3-as blokk 2 hónapra leállt, míg az 
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1-es és 4-es blokkoknak még több mint fél éves időtartam volt hátra a leállásig. Ebből esetleg 

feltételezhető, hogy az ezüst aktivitás koncentráció esetleg attól is függ, hogy a kampány mely 

tartamában van az illető blokk. Fontos látni azonban, hogy ez csak feltételezés, és a kis 

koncentrációk miatti bizonytalanságokból is jöhet az eltérés.  

A kutatómunka következő fázisa volt a korábban tárgyalt primerköri szerkezeti elemek 

vizsgálata ezüstre. Ennek keretében, mint azt már korábban is láttuk, ICP-MS illetve aktív 

minták esetében γ – spektroszkópiás mérések egyaránt történtek. Elsőként az összes minta 

összefoglaló ICP-MS mérési adatsorát láthatjuk: 

Laborkód Mintakód: Cr / ppb Fe / ppb Ni / ppb Ag / ppb 

3741 TP 20119 32571 4796 146 

3742 GF 53317 196884 29261 89,9 

3743 Zr 46,1 2558 33,1 33,9 

3744 BL 71,5 1859 66,0 <4.34 

3745 FKF10 58,8 2767 61,1 4,68 

3746 FKF20 104 2342 37,4 <4.34 

3747 FKH10 94,6 2066 36,9 75,7 

3748 FKH20 1450 2343 74,7 96,1 

3749 Dörzs vak 39,8 3216 77,5 <4.34 

3750 SER1 33,8 1187 94,8 23,1 

3751 SER2 458 1400 139 269 

3752 SER3 463 826 59,3 82,2 

3753 1M HNO3 vak 4,40 <57.1 <21.1 <4.34 

      

11.táblázat: A szerkezeti elemek  ICP-MS mérésének eredményei 

A korábbiak alapján a jelölések között, a TP a tartályplattírozásból, a GF a gőzfejlesztőből, Zr 

a cirkónium üzemanyag burkolatból származó mintákat jelölik, BL pedig az ezekhez tartozó 

vak minta. Az FKF illetve FKH jelölések a főkeringtető szivattyúk forgó, illetve álló részéhez 

tartoznak. Ezekhez, a dörzsmintákhoz is tartozik vak minta. A SER jelölések, a sugárzás 

ellenőrző rendszerből vett csőszakaszokhoz tartozó minták. Az összes mintát 1M HNO3 – ban 

vettük fel, így az oldószer ezüst tartalmát, mintegy ellenőrzésképpen megvizsgáltuk.  

A táblázat adatait felhasználva, megadható, hogy a mérési körülmények figyelembevételével, 

a tartályplattírozás 0,973 mgkg
-1

 , a gőzfejlesztő anyaga, 0,735 mgkg
-1

, a cirkónium burkolat 

0,620  mgkg
-1

 koncentrációban tartalmazott ezüstöt. 

Az FKF mintákban ezüst gyakorlatilag nem volt mérhető mennyiségben, viszont az FKH 

mintákban igen. A mérésből számítva, az FKH 10-ben 0,31 ngcm
-2

 az FKH 20 mintában 

pedig 0,39 ngcm
-2

 ezüst volt (a mintavevő pamut felület egységére vonatkoztatva).  

A SER1 és SER3 minták egy részét különböző hibák miatt elvesztettük, így a SER minták 

közül csak a SER 2 minta az, ami használható, ebben átszámolva a cső belső felületére, 0,57 

ngcm
-2

 ezüst volt. 
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A mérési adatsorból kitűnik, hogy a vak mintákban egyáltalán nem volt mérhető 

mennyiségben ezüst. Ezek szerint a feldolgozáskor használt vegyszerek, eszközök, 

ezüstmentesnek tekinthetőek. Az egyes mintákban található ezüst mennyiség sok esetben 

viszonylag magas, viszont a szerkezeti elemek kopása nagyon kis mértékű, így ebből a 

forrásból elhanyagolhatóan kis mennyiségű ezüst juthat a primerkörbe.  

 

6.3. Tartózkodási idők becslése 

 

Az aktivitáskoncentrációkkal kapcsolatban a legáltalánosabb megállapítás lehet, azt eldönteni, 

hogy az ezüst korróziós termék-e. Ehhez azt szükséges kiszámolni, hogy az ezüst, ha valóban 

korróziós termék, és inaktívan kerül a reaktorba, akkor az aktív zónában való tartózkodása 

során mekkora aktivitáskoncentráció értékre aktiválódik fel. Egy ilyen számolás eredménye 

azt az állítást is alátámaszthatja, melyet már a korábbiakban is tettem, mely szerint az ezüst 

csakúgy, mint a többi korróziós termék az aktív zónában kirakódik, és a kampány alatt ott 

tartózkodik, majd a leállás illetve indítás alatt onnan lepattogzik, részben beoldódik, és a 

hőhordozóval együtt cirkulál, majd végül újra kirakódik. A kialakuló 
110m

Ag aktivitást az 

alábbi összefüggés határozza meg: 

mm
m N

dt

dN
A 110110

110   

Ahol, N110m az 
110m

Ag atomok darabszáma, λ110m pedig: 

2
1

110

2ln

T
m   

Ahol T1/2 az ezüst felezési ideje, mely ~ 250 nap, ~2,16*10
7
 s. 

Az 
110m

Ag mennyiségét az alábbi összefüggés alapján számolhatjuk: 

109110110 NRN mm   

Ahol R110m a reakciósűrűség, melyre igaz hogy, 
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A fenti képletben a neutronok hely, és energia szerinti integrálja szerepel, valamint a neutron 

abszorpciós hatáskeresztmetszet energia szerinti integrálja. A képletben szereplő E0 a 

reakcióra jellemző küszöbenergia, míg Ek az a felső energiahatár, ahol még a reakció 

lejátszódik. Az összefüggésben szereplő σ109 az 
109

Ag magra jellemző neutron abszorpciós 
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hatáskeresztmetszet, mely értéke függ a neutron energiától, ϕ pedig az adott r pontban 

mérhető, adott energiájú neutron fluxus. Ezt az összefüggést sokban egyszerűsíthetjük, ha a 

paksi reaktorokban előforduló átlagos energiájú, hely és energia szerint is kiátlagolt termikus 

neutron fluxust használjuk, továbbá az ehhez a fluxushoz tartozó átlagos abszorpciós 

hatáskeresztmetszetet. Így az egyenlet az alábbi alakra egyszerűsödik: 

109109110   thm NR  

Vagyis végül a teljes összefüggés: 

mth
m tN

dt

dN
110109109

110    

A fenti összefüggés feltételezi, hogy az aktivitás a besugárzási időtől lineárisan függ. Ez az 

eset csak akkor lenne igaz, hogyha a létrejövő izotóp felezési ideje mellett elhanyagolhatóan 

rövid a besugárzás ideje. Ellenkező esetben az aktivitás nyílván nem nőhet minden mértéken 

túl, hiszen közben a létrejövő izotópok adott felezési idővel bomlanak, így az idővel az 

aktivitás egy exponenciális, telítési görbe mentén fog változni. Mivel az 
110m

Ag felezési ideje 

~ 250 nap, az átlagos kampányhossz pedig ~ 321 nap, így a mi esetünkben sem hanyagolható 

el a nem lineáris mivolta a folyamatnak.  

A fenti összefüggés helyesen: 

)1( 110

109109

110 mt

th
m eN

dt

dN  
  

A számításhoz használt értékek: 

Paraméter / Állandó Érték 

N109 2,79 * 10
12

 db 

σ109 4,1 * 10
-24

 cm
 2 

ϕth 6,37 * 10
13

 s
 – 1

 cm
 – 2

  

t 2,77 * 10
7
 s 

λ110m 3,2 * 10
-8

  

12.táblázat: A tartózkodási idők becsléséhez felhasznált adatok [ZS.KERNER] 

Ezt a könnyítést azért engedhetjük meg, mert a viselkedés jellegének alátámasztásához 

elegendő, ha egy becslést teszünk. A fenti összefüggés felhasználásával ez az érték ~ 450 

Bqng
 – 1

 mely meglehetősen közel van a mért ~ 250 Bqng
 – 1

 értékhez. Amennyiben az ezüst 

főleg oldott formában lenne, akkor természetesen az aktivitás koncentráció értékek 

alacsonyabbak lennének. Ennek fő oka az, hogy ekkor az ezüst cirkulálna a 200 m
3
 - es 

primerkörben, melyből adott pillanatban 7,6 m
3
 található, mely a teljes víztömeg 3,79 %-a, 

így ezt az esetet közelíthetjük úgy, mintha az ezüst a besugárzásnak csak 3,79 % - át kapná, 
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mivel csak ennyi időt tölt az aktív zónában. Ebben az esetben a kialakuló 

aktivitáskoncentráció ~25 Bqng
-1

 lenne, ami sokkal alacsonyabb érték, így az 

aktivitáskoncentrációk tekintetében is az a feltételezés álja meg a helyét mely szerint az ezüst 

a legtöbb időt az aktív zónában kirakódva, tölti.  
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7/A. Összefoglaló 

 

Atomreaktorok korróziós transzportfolyamatinak vizsgálata, a primerköri 

hőhordozóból vett minták elemzésével 

Balla Áron Vegyész MSc-s Hallgató 

Készült: Radanal kft, Radiokémiai Laboratóriumában 

Védés helye: Fizikai Kémiai Tanszék 

Témavezetők: - Vajda Nóra, Radanal kft, Laborvezető 

- Tóth Gergely, ELTE-TTK Kémia intézet, Fizikai Kémia tanszék 

Szakdolgozati munkám alapvető célja volt az atomerőművi reaktorokat jellemző korróziós 

transzportfolyamatok megismerése, a folyamatok vizsgálatára kifejlesztett módszerek, berendezések 

megismerése, azok kipróbálása, tényleges vizsgálatok végzése. A kitűzött cél eléréséhez vezető út első 

szakaszaként igyekeztem lehetőséghez mérten széles irodalmi áttekintést végezni.  

Szaklaboratóriumi munkám keretében a paksi atomerőműben végzet vizsgálatokból levonható fő 

következetés, hogy az aktivitás, illetve a fajlagos aktivitás értékek alapján a korróziós termékek a 

reaktorok stabil üzeme közben az aktív zónában kiülepedett állapotban vannak. A reaktor leállításkor 

és indításkor bekövetkező lepattogzások eredményeként jelentkező koncentrációnövekedések, 

irodalmi adatokkal összecsengő módon mutatkoztak meg.  

Az 
110m

Ag radioizotóp forrásának, és primerköri viselkedésének felderítésére tett kutatómunka 

keretében, bemutattam, a kutatócsoport által kifejezetten a 
110m

Ag radioizotóp mérésére kifejlesztett 

módszert. A módszer segítségével, a paksi primer körökbe jutó vegyszerek, továbbá primer köri 

szerkezeti elemek ezüst tartalmát határoztuk meg. Ezekből levonható legfőbb következtetés, hogy a 

vegyszerek közül, csak a bórsavban van kimutatható mennyiségben ezüst. A bemutatott számítások 

alapján azonban a bórsavval bejutó ezüstmennyiség jóval alacsonyabb, mint amennyi a primer 

körökben van, tehát további ezüstforrások feltételezhetőek. A szerkezeti elemekben található ezüst 

mennyisége a bórsavhoz képest alacsony, de nem elhanyagolható, különösen a tartályplattírozásban, 

valamint a gőzfejlesztőkben. 

Az ezüst primerköri viselkedésének felderítésére a kutatócsoport reaktor leállás közbeni 

mintasorozatot dolgozott fel. Az ezekből nyert adatok alapján megállapítható, hogy leállás közben az 

110m
Ag a többi korróziós termékkel analóg módon viselkedik, különlegessége azonban, hogy a 

részecske, a kolloid, és az oldott frakciók között egyenletesen oszlik meg. További anomália, hogy az 

ezüstre jellemző fajlagos aktivitások idő tendenciáiból megállapítható, hogy az indulás későbbi 

szakaszában feltételezhetően inaktív, vagy kis aktivitású ezüst kerül a rendszerbe, melynek 

köszönhetően a fajlagos aktivitás csökken. 
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7/B. Summary 

 

The investigation of corrosion product transport mechanism in nuclear 

power reactors, by the analysis of reactor coolant samples 

 

Mr Aaron Balla, MSc student in Chemistry 

Place of defence: Departement of Physical Chemistry 

Supervisors: - Nora Vajda: Radanal limited, laboratory leader  

- Gergely Toth: ELTE – TTK Departement of Physical Chemistry 
 

The purpose of this thesis was to present the features of corrosion product transport mechanisms 

in nuclear power reactors, there causes to reactor operations, and the methods to investigate these 

mechanisms. To achieve these goals, in the first part of my thesis i made a literary summary on the 

above subjects. 

In the second part, i presented the laboratory work, that has been done to investigate the corrosion 

product transport mechanisms specialy in the reactors of the paks nuclear power plant. The main fact 

that was specified as a result of this investigation is that the corrosion products are being sedimented 

in the reactors core during stable operation of the plant. During the annual shutdown and restart of the 

reactors, these sediments are washed away by the coolant. This phenomena is due to the temperature 

and presure drop in the reactor’s core, wich leads to hydraulic perturbations in the core 

During the laboratory work, much attention was paid on a newly occuring radioisotope, 
110m

Ag. The 

source of this radioisotope is unknown, so first of all, it had to be determined. In this context, the main 

structural components of the primary circuits were examined. As a result, it was find out, that the 

materials used in the primary circuits, are having very little, or no silver content, wich means that the 

above radioisotope must come from outside of the primary circuit. The chemicals used in the reactor 

coolant were also examined, and none of them, except boric acid has silver content. The calculations, 

presented in this thesis showed, that the silver amount that can be carried by the boric acid, in to the 

primary circuits, is much less that can be find there, so there must be other sources as well. 

To determine the behaviour of 
110m

Ag, a series of stable, and transient reactor operation samples 

were examined. As a result, one can declare, that 
110m

Ag behaves in the same way, as other corrosion 

products, howewer there are some anomalies. The same amount of 
110m

Ag is in the particule, colloidal, 

and dissolved fraction, not like other corrosion products, wich can be linked to one fraction. An other 

anomalie is that the silver specific activities are decreasing in the latter part of the loading of 

the reactors, wich can be a result, of a large amount of inactive or low activity silver input 

during the start of the reactor. This statement can only be validateted by further investigation. 
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