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A primerköri szerkezeti anyagok és a hőhordozó közötti kölcsönhatások eredményeként bonyolult és egymással összefüggő 
korróziós, vízkémiai és kontaminációs folyamatok játszódnak le, amelyek alapvetően befolyásolják a radioaktív és inaktív 
korróziótermékek transzportjának jellegét és mértékét. A radioaktív sugárzási terek nagyságának és kiterjedésének becslését 
célszerű összekapcsolni a korróziótermék-transzportfolyamatok (elsősorban a részecske-transzport) modellezésével. Jelen munka 
igazolja, hogy a valós üzemi folyamatokat leíró modell valamennyi domináns korróziótermék radionuklid esetén tematikusan 
figyelembe veszi a keletkezés és transzport alapfolyamatait, illetve azok mértékét és jellegét befolyásoló fontosabb tényezőket. 
Ismereteink szerint ilyen komplex modell a VVER-típusú nyomottvizes reaktorok vonatkozásában jelenleg nem áll 
rendelkezésre. 

 

Korróziótermékek keletkezése és 
transzportja 
Alapfolyamatok, és azok mértékét befolyásoló 
tényezők 
A nyomottvizes atomreaktorok (PWR) primer hűtőkörében a 
radioaktív és inaktív korróziótermékek keletkezésének és 
transzportjának alapfolyamatait, illetve azok mértékét és 
jellegét befolyásoló fontosabb tényezőket – a vonatkozó 
szakirodalmi adatok [1-2] alapján – az 1. ábrán foglaltuk 
össze. Az 1. ábra egyértelműen alátámasztja, hogy adott 
szerkezeti anyag esetén az alkalmazott vízkémiai üzemmód 
(vízüzem) döntő hatással van az oldatfázisba jutó speciesek 
megjelenési formájára, illetve a szerkezeti anyagfelület 
felületkémiai és korróziós jellemzőire. 
Az említett paraméterek együttesen határozzák meg a 
szerkezeti anyag felülete és a hűtőközeg közt lejátszódó 
komponenstranszport mértékét és mechanizmusát. Másként 
fogalmazva a vízkémiai jellemzők megszabják a 
transzportfolyamatokban részt vevő komponensek domináns 
megjelenési formáit az oldatfázisban, és befolyásolják a 
szilárd fázis és a szilárd/folyadék határfelület jellemzőit. 

A fent leírtak összhangban vannak az alábbi tapasztalati 
tényekkel. Nevezetesen, optimálisan vezetett primerköri 
vízkémia (vízüzem) esetén is számolni kell: 

 az alkalmazott szerkezeti anyagok minimális vagy a 
minimálishoz közeli, ill. tervezett mértékű korróziójával és 
eróziójával, 

 az inaktív korróziótermékek műszakilag elérhető 
minimális koncentrációjával a hűtőközegben, 
következésképpen 

 a radioaktív korróziótermékek képződésével aktivációs és 
transzport mechanizmus révén, 

 a hűtőközegből a szerkezeti anyagfelületek felé irányuló 
korróziótermék-transzport (radioaktív speciesek esetén a 
radioaktív kontamináció) minimális szintjével. 

A korróziótermék-részecskéket megjelenési formájuk alapján 
három csoportba sorolhatjuk. Ezek a következők: oldott, 
kolloid, illetve diszperz méretű speciesek. A felületi oxidréteg 
elektrokémiai korróziója, egyensúlyi oldódása, valamint 
deszorpció révén különböző ionok (anionok és kationok) és 
oxidok (hematit, magnetit és nikkel-oxidok stb.) juthatnak a 
primerköri hűtővízbe.  
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1. ábra: A radioaktív és inaktív korróziótermékek keletkezésének és transzportjának alapfolyamatai, illetve az azok mértékét és jellegét 
befolyásoló fontosabb tényezők 

 
Kitüntetett szerepük miatt az elmúlt évtizedekben 
széleskörűen tanulmányozták a magnetit és egyes nikkel-
oxidok oldhatóságát, megbecsülték a nikkel- és vasionok, 
valamint a hidrolízis termékeinek termodinamikai 
paramétereit 300 C-on [3-4]. Az adatgyűjtést és a 
termodinamikai modellfejlesztést kiterjesztették néhány 
vegyes oxid oldhatóságának meghatározására is [5-10]. 
Mindezek következtében a PWR-típusú reaktorok primer 
hűtőkörében normál üzemi körülmények között jelenlévő 
speciesek oldhatósága, illetve termodinamikai adatai ma már 
jól ismertek. Általánosságban elmondható, hogy a 
korróziótermék oxidok oldhatósága nagymértékben függ a 
hűtővíz oldatkémiájától (pH, redoxi potenciál, ion 
koncentráció) és a hőmérséklettől. A felsorolt paraméterek 
közül a korróziótermék-transzport szempontjából a 
legfontosabb oldhatóságot befolyásoló tényező a pH. 
A nem oldott speciesek szemcseméretüket tekintve lehetnek 
kolloid (5 < Ø < 500 nm) vagy diszperz részecskék 
(Ø > 500 nm); az utóbbiak eróziós, eróziós-korróziós 
folyamatok, illetve mechanikai igénybevétel (lásd 1. ábra) 
révén kerülhetnek a primerköri hőhordozóba. Ugyanakkor 
hangsúlyozni kell, hogy a hűtővízben jelenlévő oldott 
speciesek és részecskék (kolloid, vagy diszperz) között 
dinamikus egyensúly alakulhat ki, azaz különböző 
(adszorpciós-deszorpciós, kristályosodás-oldódás stb.) 
folyamatok révén átalakulhatnak egymásba. 

60Co- kontamináció hatáselemzése 
Közismert, hogy a könnyűvíz-hűtésű nyomottvizes (PWR) és 
forralóvizes (BWR) típusú reaktorokban normál üzemmenet 
esetén a hőhordozóba jutó legjellemzőbb korróziótermék 

radionuklidok a 60Co, 58Co, 51Cr, 54Mn, 59Fe, 95Zr, illetve – a 
szovjet gyártmányú VVER-típusú nyomottvizes reaktorokban 
a felsoroltakon kívül még – az 110mAg. A radioaktív 
korróziótermékek okozta kontamináció és személyi 
dózisterhelés szempontjából a 60Co radionuklidnak 
kiemelkedő jelentősége van. A 60Co dozimetriai hatása főleg 
az emittált -fotonok nagy energiája (1,17 és 1,33 MeV), és 
viszonylag hosszú felezési ideje (5,27 év) miatt kiemelkedően 
kedvezőtlen. Egyes becslések szerint a reaktor-karbantartó 
személyzet dózisterhelésének megközelítően 80%-a a 60Co 
radionuklidnak tulajdonítható. (A VVER blokkoknál az 
110mAg is jelentős hatású, mivel dózisállandója hasonló 
nagyságú, ugyanakkor koncentrációja a hűtőközegben egyes 
esetekben nagyobb a 60Co-énál.) Megállapítható tehát, hogy 
hermetikus fűtőelemekkel vezetett normál üzemmenet esetén 
a primer hűtőköri felületeken kialakuló radioaktív 
szennyezést elsődlegesen a radioaktív korróziós termékek 
keletkezése és transzportja határozza meg [1, 11-20]. 
A nyomottvizes reaktorokban – üzemi tapasztalatok szerint – 
a sugárzási terek nagysága erőművenként változik, és 
nagymértékben függ az adott erőmű üzemidejétől és 
szerkezeti anyagának minőségétől. A zónán kívüli 
(elsősorban gőzfejlesztő (GF)) felületeken a 60Co aktivitás már 
néhány éves üzemidő elteltével is jelentős, és az üzemidő 
előrehaladtával egyre dominánsabbá válik. Ez a tény – a 60Co 
nuklid keletkezésének magfizikai folyamatait ismerve – 
folyamatos inaktív Co-forrás létezésére utal, amelynek 
eredetéről megoszlanak a kutatói vélemények. 
A szakirodalmi adatok alapján összefüggés van a PWR-
típusú reaktorokban mérhető dózisteljesítmények és a 
szerkezeti anyagok kobalt tartalma között. Svéd kutatók 
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igazolták, hogy a kobalttól eredő magas dózisszintért a Co-tal 
szennyezett nikkelt tartalmazó plattírozott fűtőelem rácsok a 
felelősek a Goesgeni erőműben [21]. A Westinghouse-
gyártmányú PWR reaktorokban széleskörűen alkalmazták 
gőzfejlesztő csövek szerkezeti anyagaként az Inconel-600 
típusú ötvözetet (Co tartalom: 0,05%), illetve különböző 
alátétek, szelepek, pumpák szerkezeti anyagaként a magas 
kobalt tartalmú, kopásálló ún. stellites acélokat (Co tartalom 
≥ 60%) [22]. Miután a primer hűtőkörből eltávolították a 
stellites acél alkatrészeket, a kobalt dózisszintje jelentősen 
lecsökkent [23]. Mindezek alapján – más kutatókkal 
egyetértve [24] – a stellites acél kobalt tartalmát tartják a 60Co 
fő forrásának. Ugyanakkor a szovjet VVER-típusú 
erőművekben a primerköri szerkezeti anyag felületek 
többnyire 08X18H10T típusú, ≤ 0,05% kobalt tartalmú acélból 
készültek [25-26]. Az alacsony kobalt tartalom ellenére a 
VVER-típusú erőművekben is számottevő a 60Co-tól eredő 
sugárzási szint. Egy összehasonlító munka keretében 
igazolták, hogy a Westinghouse-gyártmányú erőművekben a 
gőzfejlesztők környezetében mért dózisteljesítmények jóval 
nagyobbak, mint az orosz, cseh, vagy magyar VVER-típusú 
reaktorban [27, 28]. 
Mindezek alapján reálisan feltételezhető, hogy a 60Co 
radionuklid forrása a szerkezeti anyagok inaktív kobalt 
tartalma, amely oldódási folyamat révén jut a primerköri 
hűtővízbe. Következésképpen a könnyűvízhűtésű 
reaktorokban az aktív zónán kívüli terekben mért 
dózisteljesítmények csökkenthetők, ha kizárólag olyan 
szerkezeti anyagokat alkalmaznak, melyeknek kobalt 
tartalma kisebb, mint 0,05% [29]. A VVER-típusú reaktorok 
üzemi tapasztalataiból azonban könnyen belátható, hogy a 
korrózióálló acél kis kobalt tartalma (0,01-0,02%) is jelentős 
dózisjárulék forrása lehet, tekintettel a gőzfejlesztő csövek 
több ezer m2-nyi felületére. 

A korróziótermék-
transzportfolyamatok modellezése 
A különböző számítások során a radioaktív kontamináció 
mértékének, illetve a sugárzási terek nagyságának és 
kiterjedésének becslését összekapcsolják a korróziótermék-
transzportfolyamatok (elsősorban a részecsketranszport) 
modellezésével ([1] és az ott felsorolt hivatkozások). 
Szakirodalmi adatok szerint normál − reduktív vízüzemi − 
körülmények között a primer kör ausztenites korrózióálló 
acél szerkezeti anyagainak belső felületén spinell-szerkezetű 
kevertoxidokat (CrxNiyFe3-x-yO4, ahol 0x+y3) tartalmazó 
vékony (1-2 m vastag) passzív réteg alakul ki, a védőrétegre 
jelentős mennyiségben nagyméretű kristályok (magnetit 
és/vagy hematit) rakódnak le a hőhordozó közvetítésével [1-
2, 16-20]. Irodalmi adatok és a Paksi Atomerőműből 
származó GF hőátadó csövek belső felületének mérési 
eredményei egyaránt alátámasztják, hogy a primerköri 
korróziós részecskék által hordozott radionuklidok 
mennyiségét, azaz a részecskék aktivitását az „aktivációs” és 
„transzport” mechanizmus egyaránt és egyidejűleg 
befolyásolja [1-2, 30]. Mindezek alapján, a primerköri 
acélfelületeken lerakódott kristályok lehetséges kémiai 
összetételét és morfológiáját, az általuk hordozott 
radioaktivitás, valamint kémiai ellenálló képességük 
potenciális sorrendjét a 2. ábra szemlélteti. Az „aktivációs 
mechanizmus” szerint a radioaktív korróziós szemcse 
kizárólag a kémiai alkotóelemeinek felaktiválódásával 

keletkezik az aktív zónában. Tekintettel a primerköri 
acélfelületeket borító vegyes oxidok összetételére (magnetit, 
nikkel-ferrit és kromit), valamint csekély inaktív kobalt 
tartalmára, ezen az úton döntő mennyiségben csak 55Fe, 59Fe, 
51Cr, 63Ni, 58Co, 54Mn nuklidok keletkezhetnek. Könnyen 
belátható, hogy az „aktivációs mechanizmust” tekintve a 
korróziós részecskékben potenciálisan felaktiválható kémiai 
elemek mennyiségét egyértelműen a szemcse mérete 
befolyásolja. 
A „transzport mechanizmust” feltételezve – akár a felületen 
lévő, akár a hőhordozóban diszpergált – aktív korróziós 
részecske a saját felülete és az oldott radionuklidokat 
tartalmazó hőhordozó között lejátszódó transzportfolyama-
tok (adszorpciós-deszorpciós, kristályosodás-oldódás stb.) 
révén keletkezhet. 
 Mivel a korróziótermék-transzportfolyamatok döntően 
egyensúlyi folyamatok, a korróziós szemcsék felületközeli 
tartományában a releváns radionuklidok (60Co, 110mAg) 
aktivitása és kémiai koncentrációja a teljes primer köri 
tartózkodás során állandóan változhat. 
A kizárólag „aktivációs” mechanizmussal keletkező 
radioaktív részecskék aktivitása azon 
radionuklid/besugárzott inaktív ötvöző komponens (nuklid) 
párok esetén minimális, amelyeknél a besugárzott inaktív 
ötvöző koncentrációja a vizsgált korróziós részecskében a 
reaktor zónába belépést megelőzően rendkívül kicsi 
(jellemzően zérus). Ezt az esetet jól példázza a 60Co/Co pár, 
de megemlíthetjük az 110mAg/Ag párt is. Tovább bonyolódik 
a helyzet, ha a valós primerköri korróziótermék-
transzportfolyamatokat tiszta magnetit szemcsékkel 
modellezzük. Ekkor ugyanis a 63Ni/Ni és a 51Cr/Cr arányok 
sem becsülhetők pusztán az „aktivációs mechanizmust” 
feltételezve. Ugyanakkor elhanyagolható a „transzport” 
mechanizmusnak tulajdonítható felületi aktivitástöbblet az 
„aktivációs” mechanizmussal keletkező radionuklidok 
aktivitása mellett azon „ideális” korróziós részecskék esetén, 
amelyek megfelelnek az alábbi kritériumoknak: 

 az acélötvözők (Cr, Ni) valamint a nyomelemek (Co, Ag) 
koncentrációja a korróziós részecskében a reaktor zónába 
belépést megelőzően jelentős, 

  a szemcse gömbszimmetrikus és felülete sima, 

  a gömbszimmetrikus részecske átmérője nagy (lehetőleg > 
10 µm), azaz a felület/tömeg arány kicsi, 

  a korróziós részecske felülete passzív, azaz a szorpció 
mértéke csekély. 

Kitüntetett dozimetriai szerepe miatt számos dolgozat 
foglalkozik a 60Co primerköri felületeken történő 
akkumulációjával. Egy közelmúltban publikált összefoglaló 
munka szerint [2] a 60Co az alábbi mechanizmussal kötődhet 
meg az acélfelületeken. A hűtővízben ionos formában 
jelenlévő 60Co szorbeálódik a felületen, majd bediffundál az 
oxidfilm pórusaiba [31] és az oxidfilm belsejében ioncsere 
reakcióba lép más átmeneti fém ionokkal. A 60Co izotóp mind 
a külső nikkel-ferrit, mind a belső vas-kromit rétegben 
inkorporálódhat, azaz beépülhet a korábban említett spinell-
szerkezetű oxidokba [32]. A folyamat eredményeként stabil 
vegyes oxidok (CoFe2O4, CoCr2O4) keletkeznek [33-35]. Az 
oxidok kialakulásának szabadentalpiáját tekintve 
megállapították, hogy a kobalt-kromit az egyik legstabilabb 
oldhatatlan oxid a korróziótermék oxidok között [9, 36]. 
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  Kémiai összetétel: Magnetit kristályok   Spinell-szerkezetű kevert oxidok 
(Fe3O4)    (CrxNiyFe3-x-yO4, ahol 0x+y3) 

 
 
 

Kis Cr-tartalmú kristályok      Nagy Cr-tartalmú kristályok 
 
Szemcseméret, jellemző 
morfológia, (fajlagos felület) 
 
 
 

A 

Nagy méretű, 

(kis fajlagos 
felületű 

kristályok) 

B 

Kis méretű, 

(nagy fajlagos 
felületű 

kristályok) 

C 

Nagy méretű, 

(kis fajlagos 
felületű 

kristályok) 

D 

Kis méretű, 

(nagy fajlagos 
felületű 

kristályok) 

E 

Nagy méretű, 

(kis fajlagos 
felületű 

kristályok) 

F 

Kis méretű, 

(nagy fajlagos 
felületű 

kristályok) 

 
 
Oldhatóságuk sorrendje azonos kémiai dekontamináló oldatban 
 
 
B > A >> D > C > F > E 
 
Kristályok által potenciálisan hordozott radionuklidok mennyisége (aktivitása) 
 
 
− ha a transzport mechanizmus domináns ( 60Co, 110mAg) 
 
A < B << C < D < E < F 
 
− ha az aktivációs mechanizmus domináns (55Fe, 59Fe, 51Cr, 63Ni, 58Co, 54Mn) 
 
B < A << D < C < F < E 
2. ábra: A primerköri korrózióálló acélfelületeken kialakuló kristályos lerakódások csoportosítása 

 
Lister és munkatársa BWR körülmények közt végzett 
vizsgálatok eredményei alapján a 60Co akkumulációját az 
előző bekezdésben vázoltakkal jól egyező, több lépéses 
(adszorpció, ioncsere és szilárd fázisú diffúzió vagy migráció) 
mechanizmussal írja le [37]. Ez alapvetően eltér Lister 
korábban publikált és széles szakmai körökben elfogadott 
modelljétől [34], mely szerint 60Co folyamatosan 
akkumulálódik az acélfelületet borító oxidfilmben, és a 
feldúsulás mértékét és időfüggését az oxidréteg képződése és 
növekedése határozza meg. Ugyanakkor saját tapasztalataink 
[17, 25, 32] – más kutatási eredményekkel [38] összhangban – 
a PWR és VVER reaktorokra jellemző korrózióálló acél 
szerkezeti anyag/reduktív vízüzem rendszerben 
egyértelműen arra engednek következtetni, hogy a 60Co 
megkötődése a kvázi-stacioner állapotban levő oxid szemcsék 
felületén dominánsan szorpciós és ioncserés folyamatok 
révén történik, azaz a kontaminációt elsősorban a kobalt 
akkumuláció és nem az oxidréteg képződés kinetikája 
befolyásolja. 
Összefoglalásképpen megállapítható, hogy a sugárzási terek 
nagyságának és kiterjedésének becslését célszerű 
összekapcsolni a korróziótermék-transzport-folyamatok 
(elsősorban a részecske-transzport) modellezésével. 
Hangsúlyozni kell azonban, hogy a valós üzemi folyamatokat 
leíró modell nuklid-specifikus, azaz valamennyi domináns 
korróziótermék és radionuklid esetén figyelembe veszi a 
keletkezés és transzport korábban tárgyalt alapfolyamatait, 

illetve azok mértékét és jellegét befolyásoló fontosabb 
tényezőket. 

Összefoglalás 
A primerköri szerkezeti anyagok és a hőhordozó közötti 
kölcsönhatások eredményeként bonyolult és egymással 
összefüggő korróziós, vízkémiai és kontaminációs 
folyamatok játszódnak le, amelyek alapvetően befolyásolják a 
radioaktív és inaktív korróziótermékek transzportjának 
jellegét és mértékét. Megállapítható, hogy a radioaktív 
korróziótermékek transzportja minimálisra csökkenthető a 
hűtőközeg optimális vízkémiai paramétereinek 
megválasztásával, biztosítva ezzel a minimális 
korróziótermék-kioldódást a hőhordozóba. A 60Co izotóptól 
származó sugárzási szint csökkentésének további kritériuma 
minimális kobalt tartalmú (< 0,02%) szerkezeti anyag 
alkalmazása. A radioaktív sugárzási terek nagyságának és 
kiterjedésének becslését célszerű összekapcsolni a 
korróziótermék transzport (elsősorban a részecske-
transzport) folyamatok modellezésével. Hangsúlyozni kell 
azonban, hogy a valós üzemi folyamatokat leíró modell 
nuklidspecifikus, azaz valamennyi domináns 
korróziótermékek radionuklid esetén tematikusan figyelembe 
veszi a keletkezés és transzport alapfolyamatait, illetve azok 
mértékét és jellegét befolyásoló fontosabb tényezőket. 
Ismereteink szerint ilyen komplex modell a VVER-típusú 
nyomottvizes reaktorok vonatkozásában jelenleg nem áll 
rendelkezésre. 
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