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A paksi atomerőműben végzett kémiai dekontaminációs beavatkozások korróziós hatásainak kritikai értékelése alapján 
egyértelmű megállapítást nyert, hogy az AP-CITROX eljárás erőműben rendszeresített változata analitikai kémiai, vegyipari 
műveleti és korróziós szempontból nem megfelelően kidolgozott. Az eljárás kiváltására új kémiai dekontaminációs technológia 
műszaki dokumentációjának megalkotását célzó kutatási-fejlesztési munka indult a Pannon Egyetem, Radiokémiai és 
Radioökológiai Intézet koordinálásával. A témakörben készült korábbi publikációnkban [1] ismertettük a technológia fejlesztés 
előzményeit és annak szempontrendszerét. Jelen közleményünkben – összehasonlításul - felelevenítjük az erőműben korábban 
alkalmazott AP-CITROX technológiát, elemezzük korróziós és felületkémiai hatásait, valamint áttekintést adunk az újonnan 
kidolgozott ún. kémiai dekontaminációs bázistechnológiáról és annak potenciális továbbfejlesztési lehetőségeiről. 

 

Bevezetés 
A Paksi Atomerőmű Zrt. (PA Zrt.) 1-4. reaktorblokkjának 
biztonságos működése, a munka- és sugárvédelmi 
szempontok érvényesítése megkívánja a dolgozó, karbantartó 
személyzet által elszenvedett dózis minimalizálását. Ennek 
érdekében a radionuklidokkal jelentős mértékben szennye-
zett berendezések karbantartását, in-situ ellenőrzését, esetleg 
szétszerelését, felújítását megelőzően a felületek radio-
aktivitását (dózisintenzitását) csökkenteni kell. A dózister-
helés minimális szinten tartásának legfontosabb eszköze a 
vízüzem optimálása, amelynek révén a meghatározó korró-
ziós folyamatok és az ezekkel szorosan összefüggő radioaktív 
kontaminációs jelenségek befolyásolhatók. Ugyanakkor 
kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a megfelelő 
(hatékony és korróziós károsodást nem okozó) üzemi 
dekontaminációs technológia valamennyi primerköri beren-
dezés vonatkozásában – szükség szerint – rendelkezésre 
álljon. 
Közismert, hogy a vízhűtésű atomreaktorok normál üzemme-
nete esetén a szerkezeti anyag felületeket borító védő-
oxidrétegbe beépült korróziótermék nuklidok (elsősorban a 
60Co, 58Co és 110mAg) eltávolíthatósága szabja meg a 
dekontaminálási technológia hatékonyságát [2-4]. Hatásos 
dekontaminálás akkor érhető el, ha nemcsak a felületen talál-
ható, hanem a szerkezeti anyag (védő-oxidréteg) mélyebb 
rétegeibe beépült radioaktív szennyezőket is eltávolítjuk. 
Törekedni kell ugyanakkor arra, hogy a dekontaminációs 
eljárás az alapfémet elhanyagolható mértékben károsítsa, és a 
dekontaminációt követően a felületet tökéletesen tisztítsa és 
passziválja. 

Az erőmű kettes blokkjában 2003. évben a kazettatisztítási 
folyamat során súlyos üzemzavar történt, amelyet követően 
részletes feltáró munka indult egyrészt az üzemzavar 
okainak, másrészt annak előzményét jelentő Fe-oxid 
lerakódás forrásának tisztázására. Megállapítást nyert, hogy a 
Fe-oxid lerakódások egyértelműen a paksi atomerőmű 
gőzfejlesztőiben (GF) tömegesen alkalmazott AP-CITROX 
(angol rövidítés: alkaline-permanganate + citric acid and 
oxalic acid) dekontaminációs technológia nem kívánt 
korróziós és felületkémiai hatásaival hozhatók összefüggésbe 
[4-8]. Mindezek ismeretében 2005. évben az eljárás kiváltására 
- a PA Zrt. támogatásával - új kémiai dekontaminációs 
technológia műszaki dokumentációjának megalkotását célzó 
kutatási-fejlesztési munka indult a Pannon Egyetem 
Radiokémiai és Radioökológiai Intézetének (PE RRI) 
témavezetésével [4]. A 2005-2007 időszakban tematikusan 
végzett oldat és felületkémiai, valamint korróziós kutatások 
eredményeként hatékony, kevesebb radioaktív hulladékot 
termelő és kisebb sugárterhelést eredményező ún. kémiai 
dekontaminációs bázistechnológia került kifejlesztésre az 
ausztenites korrózióálló acélfelületek kezelésére. 

Az AP-CITROX kémiai 
dekontaminációs technológia  

Az AP-CITROX technológia bemutatása 
Az AP-CITROX eljárás nagy koncentrációjú, több lépéses 
kémiai dekontaminációs technológia [1]. Meg kell jegyez-
nünk, hogy az eljárást mind a szovjet-gyártmányú, mind a 
nyugati nyomott és forralóvizes reaktortípusokban elterjed-
ten alkalmazták [2-3]. A paksi atomerőműben főként primer-
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köri főberendezések és azok kiszerelhető elemeinek (leggyak-
rabban főkeringető szivattyú forgórészek) dekontaminálására 
használták illetve használják fűthető, nagytérfogatú, recirku-
lációs szivattyúval és levegő befúvatási lehetőséggel ellátott 
dekontamináló kádakban. A nem kiszerelhető (kiszakaszolt) 
berendezések (pl. gőzfejlesztők) kémiai mentesítése dekon-
tamináló berendezéssel történt. A technológia lépései, azok fő 
paraméterei az 1. táblázatban láthatóak. Az említett 
technológia két meghatározó lépése a radioaktívan szennye-
zett felületi védő-oxidréteg lúgos kálium-permanganáttal 
történő előoxidációja, illetve a fellazított korróziótermékek 
oxálsav-citromsav eleggyel végrehajtott reduktív oldása. 

Az AP-CITROX technológia korróziós és 
felületkémiai hatásai 
A Paksi Atomerőmű 1-3. blokkjában az 1993-2001 közti 
időszakban 24 alkalommal, esetenként 2-3 ciklusban került 
sor a gőzfejlesztők AP-CITROX eljárással végzett kémiai 
dekontaminálására a karbantartó dolgozók egészségének 
védelme érdekében. A művelet során a gőzfejlesztők 
primerköri hőátadó felületeinek és kollektorainak 
dekontaminálása történt. Közismert, hogy a 2003. április 10-
én bekövetkezett súlyos üzemzavar előzményét jelentő 
fűtőelem kazettákon történő Fe-oxid lerakódásokhoz a 
dekontaminációs technológia 2000. és 2001. évi tömeges 
alkalmazása (összesen 14 db gőzfejlesztőt tisztítottak vegyil-
eg) vezetett. Az üzemzavar előzményeinek sematikus 
vázlatát az 1. ábra szemlélteti [2]. 

Ex-situ elemzésen alapuló elektrokémiai (voltammetria), 
oldatkémiai (ICP-OES) és felületvizsgálati módszerekkel 
(SEM-EDX, CEMS, XPS) végzett vizsgálataink során igazol-
tuk, hogy a dekontaminációs technológia Pakson alkalmazott 
változata számottevő dózisintenzitás-csökkentő hatása mel-
lett kedvezőtlenül befolyásolta a kezelt acélfelületek kémiai 
és korróziós állapotát [4-8]. A 2. ábra az erőműben nem 
dekontaminált, illetve AP-CITROX eljárással dekontaminált 
gőzfejlesztő hőátadó acélcső minták belső felületén kialakult 
védőréteg szerkezetének modelljét szemlélteti két kiválasztott 
minta keresztmetszeti optikai csiszolatának SEM-felvétele 
tükrében. 

1. táblázat Az AP-CITROX kémiai dekontaminációs technológia 
lépései [1] 

Dekontamináció paraméterei 

Dekontaminációs lépés 

Hőmérséklet Időtartam Áramlási 
sebesség 

1. Lépés: 
Vizes mosás (ultratiszta víz) 

 

70 - 90 °C 30 perc 0,5 m⋅s-1 

2. Lépés 
Lúgos kezelés 
(10 g dm-3 nátrium-hidroxid és  
5 g dm-3 kálium-permanganát) 

90 °C 3 óra 0,5 m⋅s-1 

3. Lépés 
Vizes mosás (ultratiszta víz) 

70-90 °C 30 perc 0,5 m⋅s-1 

4. Lépés 
Savas kezelés 
(10 g dm-3 citromsav és 
10 g dm-3 oxálsav) 

90 °C 3 óra 0,5 m⋅s-1 

5. Lépés 
Vizes mosás (ultratiszta víz) 

70-90 °C 30 perc 0,5 m⋅s-1 

6. Lépés  
Hidrogén-peroxidos öblítés 
(1 g dm-3 hidrogén-peroxid) 

70-90 °C 1 óra 0,5 m⋅s-1 

7. Lépés 
Ammóniás öblítés 
(1 g dm-3 ammónia) 

70-90 °C 30 perc 0,5 m⋅s-1 

8. Lépés 
Vizes mosás (ultratiszta víz) 

30 °C 30 perc 0,5 m⋅s-1 

Igazoltuk, hogy normál üzemi körülmények között a 
gőzfejlesztő hőátadó csövek belső felületén a szakiroda-
lomból is jól ismert spinell-szerkezetű kevertoxidokat 

(CrxNiyFe3-x-yO4, ahol 0≤x+y≤3) tartalmazó vékony (1-2 µm 
vastag) passzív réteg alakul ki, s a védőrétegre jelentős 
mennyiségben nagyméretű kristályok (magnetit és/vagy 
hematit) rakódnak le a hőhordozó közvetítésével. 

 
1. ábra: Példa a kontamináció-dekontamináció és korrózió-korrózióvédelem komplex kapcsolatrendszerére, avagy az 

üzemzavar előzményei a paksi atomerőműben 
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tömbfázis 

passzív réteg 

~ 1-2 µm 

kristályok 

 

 

   tömbfázis 

passzív réteg 

~ 10-12 µm 

 
2. ábra: Az erőműben nem dekontaminált, illetve AP-CITROX eljárással dekontaminált gőzfejlesztő hőátadó acélcső minták 

belső felületén kialakult védőréteg szerkezetének modellje két kiválasztott minta keresztmetszeti optikai csiszolatának 
SEM-felvétele (N = 3000X) tükrében 

 

Megállapítottuk, hogy a dekontaminációs technológia üzemi 
alkalmazása során az acélfelület oldása inhomogén, s a 
felületi oxidréteg Fe-tartalmának kvázi-egyensúlyi eltávo-
lítása a citromsav-oxálsavas kezelés során nem biztosítható. A 
technológiai paraméterek (0,4 cm3/cm2 dekontamináló 
oldat/kezelt acélfelület arány, max. 90 °C hőmérséklet) 
ismeretében, figyelembe véve a Fe(II)-oxalát oldhatóságát 
meleg vízben (0,026 g/100 cm3 víz) reálisan feltételezhető, 
hogy a kémiai mentesítéssel összefüggésben nagy mennyi-
ségű Fe(II)-oxalát válik ki a hőátadó acélcsövek belső 
felületein. A kivált Fe(II)-oxalát jelentős része a technológia 
tisztító és passziváló lépéseiben sem távolítható el az 
acélfelületről. 

A dekontaminációt követően - a gőzfejlesztők levegőre nyi-
tott állapotában - a hőátadócső felületeket hosszabb időn 
keresztül oldott O2-nel telített vizes oldatfilm (esetenként 
vízgőzzel kombinálva) borítja. Ekkor Fe(II)-speciesek jelen-
létében - különösen, ha a dekontamináció után oxidálószer 
(pl. MnO2) maradványok maradnak a kezelt felületen - amorf 
Fe(III)-hidroxidok jelentős mennyisége keletkezik a védő-
oxidréteg felületközeli tartományában. Tehát a kémiai 
dekontaminálás hatására az eredetileg stabil oxidok 
(magnetit, spinell, hematit) formájában kötött Fe egy része 
átalakul amorf Fe(III)-hidroxidokká és a felületen marad. 
Ugyanakkor a dekontamináció során fellazított, de a felüle-
tről el nem távolított, részben kristályos rétegalkotók beágya-
zódtak az amorf fázisba. Ennek eredményeként az alacsony 
Fe-tartalmú Cr-ban (illetve Ni-ben és/vagy O-ben) dús 
fázisok (ausztenit és magnetit) inhomogén eloszlással, eseten-
ként zárványokat képezve megtalálhatók az acélfelületen 
képződött oxidfilm teljes vastagságában. Az így képződött 
„hibrid” réteg azonban a reaktor újraindítása során mobilizá-
lódhat, s a bórsavas hőhordozóba jutva jelentősen befolyá-

solhatja radioaktív kontamináció, illetve a korróziótermék 
lerakódás mértékét a teljes primer hűtőkörben. 

Meg kell jegyezni, hogy a „hibrid” szerkezetű oxidréteg 
kialakulását laboratóriumi dekontaminációs vizsgálatokkal is 
igazoltuk [4-6]. Részletesen foglalkoztunk továbbá a dekon-
taminált hőátadó csőfelületeket borító oxidréteg szerkeze-
tében és korróziós állapotában az üzemidő múlásával 
összefüggésben kimutatható kedvező tendenciákkal [9-10]. 

A kémiai dekontaminációs 
bázistechnológia  

A megvalósult fejlesztések és a bázistechnológia 
továbbfejlesztésének lehetőségei 
Az előzményekben rávilágítottunk arra a tényre, hogy a paksi 
atomerőműben alkalmazott AP-CITROX eljárás analitikai 
kémiai, vegyipari műveleti és korróziós szempontból nem 
megfelelően kidolgozott. Ennek tükrében alapvető feladat-
ként jelentkezett egy új, a paksi atomerőmű gőzfejlesztőiben 
potenciálisan alkalmazható kémiai dekontaminációs techno-
lógia kidolgozása, melynek egyaránt biztosítani kell a 4. 
blokki nem dekontaminált és az 1-3. blokki - korábban 
dekontaminált - gőzfejlesztők ausztenites korrózióálló acél 
hőátadó csöveinek felületén kialakult, esetenként speciális 
oxidrétegek homogén oldását. 

A 2005-2007. közötti időszakban a PE RRI-ben végzett 
kutatások (a technológia fejlesztés során érvényesített szem-
pontrendszer, a vonatkozó szakirodalmi adatok, az elvégzett 
oldatkémiai számítások, valamint speciális laboratóriumi 
modellrendszerekben végrehajtott tematikus korróziós, 
felületi, anyag- és radioaktivitás-transzport vizsgálatok) ered-
ményeként kifejlesztésre került a kémiai dekontaminációs 
bázistechnológia [11-13]. A bázistechnológia az erőműben 

AP-CITROX     ELJÁRÁS 
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rendelkezésre álló műszaki-technikai hátteret és személyi 
feltételeket (szakértelmet) felhasználva széleskörűen, és 
feladatorientáltan továbbfejleszthető úgy, hogy alkalmazása 
kedvezően befolyásolja a kezelt korrózióálló acélfelületek 
dozimetriai és korróziós állapotát. Az elmúlt két év 
eredményei igazolták, hogy az eljárás a technológiai 
paraméterek (hőmérséklet, oldatkoncentráció, áramlási sebes-
ség, kontaktidő stb.) optimálása révén alkalmassá tehető – a 
gőzfejlesztőkön kívül - más kiszakaszolt vagy kiszerelhető 
berendezések mentesítésére, sőt továbbfejleszthető a teljes 
rendszer-dekontaminálásra, vagy akár az erőmű jövőbeni 
leszerelését (dekomisszionálását) megelőző dekontaminálási 
feladatokra. A 3. ábra áttekintést nyújt a megvalósult fejlesz-
tésekről és bázistechnológia potenciális továbbfejlesztési 
lehetőségeiről. 

Az elmúlt években megkezdődött a bázistechnológia 
továbbfejlesztése olyan irányban, hogy alkalmazhatóvá 
váljon az ausztenites korrózióálló acélok mellett más 
szerkezeti anyagok (pl. szénacél, alumínium ötvözet) totál 
dekontaminálására is, vagyis a radioaktívan szennyezett 
eszközök, berendezések dekontamináló kádban megvalósuló 
tisztítására. 

A vázolt fejlesztési folyamat során prioritást kapott az a 
szempont, hogy a bázistechnológia, illetve az abból 
továbbfejlesztett eljárások hasznosítsák a paksi atomerő-
műben az elmúlt évtizedekben a kémiai dekontaminálások 
során kialakult műszaki-technikai hátteret és ismereteket. E 
szempontot érvényesítve lehetőség van a dekontaminációs 
technológia kifejlesztését, engedélyeztetését, valamint üzemi 
bevezetését idő és költségkímélő módon végrehajtani. 

Tehát a bázistechnológia szemlélet megvalósulása számos e-
lőnnyel jár. Az így létrehozott dekontaminációs technológiák: 

− gépészeti és vegyipari műveleti háttere, berendezései 
rendelkezésre állnak, illetve költséghatékonyan kialakít-
hatók vagy továbbfejleszthetők, 

− a PA Zrt.-nél engedélyezett vegyszerek és műveleti 
utasítások révén megvalósíthatók, 

− működtetéséhez a szakképzett személyi állomány 
biztosított, 

− az alkalmazása során keletkező radioaktív hulladékok 
kezelésének műveleti struktúrája, és technológiai 
rendszerei az erőműben már működnek. 

A bázistechnológia műveleteinek ismertetése 
A technológia fejlesztés során optimált kémiai dekontami-
nációs bázistechnológia (nem üzemi) műveleteit a 2. táblázat-
ban foglaltuk össze [12]. A korábbiakban leírtak szerint a 
paksi atomerőmű reaktorblokkjainak reduktív vízüzeme 
során a gőzfejlesztők ausztenites korrózióálló acél hőátadó 
csöveinek belső felületén Fe-oxidok (elsősorban Fe3O4, Fe2O3, 
illetve krómmal és nikkellel különböző mértékben szub-
sztituált spinell-szerkezetű oxidok) képződnek. A helyenként 
jelentős Cr(III)-feldúsulás kémiailag ellenálló (passzív) 
felületi oxidréteget eredményez, ezért előoxidációs lépés 
alkalmazása a technológia során elengedhetetlen. Erre a célra 
permangánsavas eljárást dolgoztunk ki. Az előoxidációs 
folyamat hatékonyságát az oldat pH-jának csökkentése 
növeli. Ezt célszerűen - a tisztítani kívánt szerkezeti anyag 
felületi tulajdonságait figyelembe véve - ásványi sav hozzá-
adásával lehet elérni. Az itt alkalmazott salétromsavat 
specifikusan korrózióálló acélfelületek kezelésére használják, 
mivel elősegíti a passzív réteg kialakulását, és a koncentrált 
salétromsav szerves lerakódások eltávolítására is alkalmas. 

2. táblázat Az optimált kémiai dekontaminációs bázistechnológia 
műveletei 

Művelet Oldat összetétel 

1. művelet: Előoxidáció HMnO4 + HNO3 

2. művelet: Oxidoldás (COOH)2 

3. művelet: Bórsavas mosás 
(passziválás) 

H3BO3 
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BERENDEZÉSEK (GF)
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• ÜZEMELRENDEZÉSI TERV

MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ

A DEKONTAMINÁLÓ BERENDEZÉS 
LEGYÁRTÁSA, ÜZEMI BEVIZSGÁLÁSA

KÜLÖNFÉLE
BERENDEZÉSEK

„TOTÁL”
DEKONTAMINÁLÁS

DEKOMISSZIONÁLÁST 
MEGELŐZŐ

DEKONTAMINÁLÁS

TELJES RENDSZER 
DEKONTAMINÁLÁS

MEGVALÓSULT FEJLESZTÉS,
OPTIMÁLÁS

KISZERELHETŐ
BERENDEZÉSEK

(FKSZ) ÜZEMI
DEKONTAMINÁLÁS

FEJLESZTÉS, OPTIMÁLÁS
POTENCIÁLIS LEHETŐSÉGEI

ENGEDÉLYEZTETÉS
(OAH)  

3. ábra: A megvalósult fejlesztések és a kémiai dekontaminációs bázistechnológia továbbfejlesztésének lehetőségei 
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4. ábra: A regeneratív hőcserélők dekontaminálására kifejlesztett technológia felületkémiai hatásának szemléltetése az 
erőműben korábban AP-CITROX eljárással dekontaminált acélcső minta frontális felületének és keresztmetszeti optikai 

csiszolatának SEM felvételei alapján 
 

A dekontamináció hatékonyságára és a korróziós, illetve 
felületkémiai hatásokra vonatkozó szakirodalmi adatok, a 
hulladékkezelési szempontok figyelembevételével, valamint a 
felületi oxidrétegek becsült minőségi és mennyiségi 
összetételének ismeretében az oxálsavat választottuk a 
korrózióálló acélfelületeken kialakult oxidrétegek oldására. 
Vizsgálati eredményeink – és a felületkezelő (dekonta-
minációs) technológia fejlesztésével összefüggő valamennyi 
tényező komplex mérlegelése - alapján az oxálsav oxidoldó-
reagensként történő alkalmazása optimálisnak tekinthető. 

A passziválás alapvető feladata, hogy a dekontaminált, védő 
oxidrétegétől részben vagy teljes egészében megfosztott 
fémfelületen új, homogén szerkezetű oxidréteget alakítsunk 
ki, amely termodinamikai és mechanikai szempontból is 
stabil. A passziválás hatékonyságát természetesen alapvetően 
befolyásolja az azt megelőző felülettisztítás. A kezelt felületek 
tisztítására és a maradék oxálsav elbontására hidrogén-
peroxidot tartalmazó bórsavas oldatot alkalmazunk. Az oldat 
nagy áramlási sebessége biztosítja azt, hogy az oldódó, illetve 
mobilis diszperz korróziós termékeket hatékonyan eltávolít-
suk a felületről. A hidrogén-peroxid, mint oxidálószer alkal-
mazása ellenére az acélfelület passziválódása alapvetően 
spontán módon történik. 

A bázistechnológia korróziós és felületkémiai 

hatásai 

Korábbi közleményeinkben [12-13] részletesen ismertettük a 
gőzfejlesztő hőátadó acélcsövek belső felületén kialakuló 
oxidrétegek kezelésére, illetve az 1-es víztisztító (1. VT) 

regeneratív hőcserélőinek dekontaminálására kifejlesztett 
technológiák laboratóriumi anyag- és aktivitástranszport 
vizsgálatának eredményeit, valamint tárgyaltunk a fent 
említett két kémiai dekontaminációs eljárás ausztenites acél-
csövek korróziós állapotára, illetve a felületi védő-oxidréteg 
struktúrájára és összetételére gyakorolt hatásait. A gőzfej-
lesztők dekontaminálására kifejlesztett eljárás a 2. táblázatban 
bemutatott bázistechnológia műveletek háromszori ismétlő-
déséből (3 belső ciklusból) áll, továbbá bórsavas mosással 
történő utókezeléssel egészül ki. Az 1.VT regeneratív 
hőcserélőinek dekontaminálására továbbfejlesztett technoló-
gia két belső ciklusból, valamint egy utókezelésből áll, és több 
paraméterében eltér a GF technológiától [12]. 

A laboratóriumi hatásvizsgálatok eredményei alapján megál-
lapítottuk, hogy a kifejlesztett eljárások rendkívül hatéko-
nynak tekinthetők a dózisintenzitás csökkentése tekintetében, 
a belső ciklusok megismétlésével ugyanis a felületi oxidréteg 
mélyebb rétegeiben akkumulálódott radionuklidok is 
eltávolíthatók. Figyelemre méltó tény, hogy a technológiák 
mindkét jellemző ausztenites acél felülettípus (korábban nem 
dekontaminált, illetve erőműben AP-CITROX eljárással 
dekontaminált) esetén képesek eltávolítani akár a teljes védő-
oxidréteget. A felületoldás - több belső ciklus alkalmazása 
esetén - meglepően egyenletes, a kezelt felületek morfológiája 
kedvező. A lerakódott mangán-dioxid teljes mennyisége 
eltávolítható a felületről, valamint az oxálsav maradványai 
sem azonosíthatók a felület tisztítását és passziválását 
követően. Szemléltetésképpen a 4. ábra a regeneratív 
hőcserélők dekontaminálására kidolgozott technológia egy, 
az erőműben korábban AP-CITROX eljárással dekontaminált 
acélcső mintára gyakorolt felületkémiai hatását mutatja. A 
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frontális felületekről és a keresztmetszeti optikai csiszola-
tokról készült SEM-felvételeken jól láthatók, hogy a felületet 

borító ∼10 µm vastag, krómban dús, hibrid szerkezetű 
oxidréteg, melyen elszórtan kristályos (feltehetően magnetit) 
lerakódások fedezhetőek fel, a felületkezelést követően teljes 
mértékben eltávolításra került, és a dekontamináció eredmé-
nyeként egy vékony (d < 1 µm) passzív védő-oxidréteggel 
borított acélfelületet kaptunk. Szelektív (lyuk-, rés-, illetve 
kristályközi korrózió) korróziós elváltozások a felületkezelést 
követően nem tapasztalhatók. 

Elektrokémiai (voltammetria) mérésekkel igazoltuk továbbá, 
hogy a kezelt felületek passzív állapota nem romlik az eredeti 
csőfelületekhez viszonyítva. Mindez alátámasztja, hogy a 
felületek tisztítása kielégítő, és kompakt védő-oxidréteg 
alakul ki spontán módon a kezelt felületen. 

Összefoglalás 
A gyakorlat az elmúlt időszakban igazolta, hogy a 
primerkörben az összefüggő jelenségeket nem szerencsés 
egymástól elkülönítve, elektrokémiai és felületkémiai szem-
pontok mellőzésével, esetenként félempirikusan vizsgálni. A 
paksi atomerőműben végzett kémiai dekontaminációs bea-
vatkozások korróziós hatásainak kritikai értékelése alapján 
egyértelmű megállapítást nyert, hogy az AP-CITROX dekon-
taminációs eljárás erőműben rendszeresített változata analiti-
kai kémiai, vegyipari műveleti és korróziós szempontból nem 
megfelelően kidolgozott. A technológia üzemi alkalmazása 
során az acélfelület oldása inhomogén, s a felületi oxidréteg 

Fe-tartalmának kvázi-egyensúlyi eltávolítása a citromsav-
oxálsavas kezelés során nem biztosítható. A kémiai mente-
sítéssel összefüggésben általában vastag és „hibrid” szerke-
zetű oxidréteg alakult ki a kezelt acélfelületeken. 

Az AP-CITROX eljárás kiváltására hatékony, kevesebb 
radioaktív hulladékot termelő és kisebb sugárterhelést ered-
ményező ún. kémiai dekontaminációs bázistechnológia került 
kifejlesztésre. A bázistechnológiával végzett laboratóriumi 
vizsgálatok alátámasztják az acélcső minták belső felületét 
borító oxidrétegek homogén oldódását, azaz a kezelt felületek 
morfológiája kedvező. A kezelt csőfelületek passzív állapota 
még a teljes oxidréteg eltávolítása esetén sem romlik az 
eredeti csőfelületekéhez viszonyítva. Mindez igazolja, hogy a 
kémiai dekontaminációt követően a felület tisztítása kielégítő, 
és kompakt védő-oxidréteg alakul ki spontán módon a kezelt 
felületen. A bázistechnológia az erőműben rendelkezésre álló 
műszaki-technikai hátteret és személyi feltételeket (szakér-
telmet) felhasználva széleskörűen, és feladatorientáltan 
továbbfejleszthető úgy, hogy alkalmazása kedvezően befo-
lyásolja a kezelt korrózióálló acélfelületek dozimetriai és kor-
róziós állapotát. A technológiai paraméterek (hőmérséklet, 
oldatkoncentráció, áramlási sebesség, kontaktidő stb.) 
optimálása révén alkalmassá tehető – a gőzfejlesztőkön kívül 
- más kiszakaszolt vagy kiszerelhető berendezések 
mentesítésére, sőt továbbfejleszthető a teljes rendszer-
dekontaminálásra, vagy akár az erőmű jövőbeni leszerelését 
(dekomisszionálását) megelőző dekontaminálási feladatokra. 
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