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Rövidítések 

AECL  Atomic Energy of Canada Limited 

ASTEC  Accident Source Term Evaluation Code 

bcc  body centered cubic/tércentrált köbös 

BSE  backscattered electron/visszaszórt elektron 

BWR  boiling water reactor/forralóvizes reaktor 

CANDU Canadian Deuterium, Uranium/Kanadában kifejlesztett, nehézvizes energetikai atomreaktor-család 
típusmegnevezése 

CEA  Commissariat à l’Energie Atomique 

CVD  chemical vapour deposition/kémiai rétegelıállítás gızfázisból 

EDX energy dispersive X-ray spectrometry/energia diszperzív röntgen spektrometria 

E110  1 wt-% Nb tartalmú cirkónium ötvözet 

FP  fission product/hasadási termék 

FWHM  full width at half maximum/félértékszélesség 

FZK (KfK) Forschungszentrum Karlsruhe (Kernforschungszentrum Karlsruhe) 

HLLW  high level liquid waste/nagyaktivitású folyékony hulladék 

IRSN  Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 

LWR  light water reactor/könnyővizes reaktor 

MAAP4  Modular Accident Analysis Program Version 4 

MOX  mixed oxide fuel/(U, Pu)O2 üzemanyag 

PWR  pressurized water reactor/nyomottvizes reaktor 

RBMK Reaktor Bolshoy Moshchnosti Kanalniy/Szovjetunióban kifejlesztett és épített, grafit-moderátoros 
reaktortípus 

RE  rare-earth metal/ritkaföldfém 

RUSET  RUthenium Separate Effect Test 

SARNET Severe Accident Research Network 

SEM  scanning electron microscopy/pásztázó elektronmikroszkópia 

SS  stainless steel/rozsdamentes acél 

SSMS  spark source mass spectrometer/szikraionforrású tömegspektrométer 

XPS  X-ray photoelectron spectroscopy/röntgenfotoelektron-spektroszkópia 

XRD  X-ray diffraction/röntgendiffrakció 

µ-XRF  micro-beam X-ray fluorescence/mikroszkopikus röntgenfluoreszcencia 

VTT Technical Research Centre of Finland (Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus) 

Zry-4  Zircaloy-4, 1,5 wt-% Sn tartalmú cirkónium ötvözet 
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1. BEVEZETÉS 

A súlyos baleseti kutatások kezdetben elsısorban a gázhalmazállapotú és az illékony 
hasadási termékek kibocsátásával számoltak, míg a kiégett üzemanyagban fémzárványok 
formájában kiváló nemesfémeket, köztük a ruténiumot, a nem-illékony elemek közé sorolták, 
nem feltételezve számottevı kikerülésüket a sérült főtıelembıl egy reaktorbaleset során. Ez a 
feltételezés mérsékelten magas hımérséklettartományig (2000-2050 °C alatt) és gyengén oxidáló 
atmoszférában igaz. A csernobili reaktorbaleset és a késıbbi vizsgálatok azonban rámutattak arra, 
hogy erısen oxidáló körülmények között, különösen levegıbetörés esetén, a fém ruténium már 
közepesen magas hımérsékleten illékony RuO3-dá és RuO4-dá oxidálódhat és csaknem 100%-
ban kikerülhet a sérült főtıelembıl. A Ru oxidációjához a Zr burkolat és az UO2 tabletta lokális 
oxidáltsága szükséges, így a Ru kibocsátás kinetikája az üzemanyag oxidációs kinetikájának és a 
Ru oxidációs kinetikájának lesz függvénye. A ruténium oxidjai közül a RuO4 metastabil 
állapotban részben gázhalmazállapotú marad szobahımérsékletig, és elérheti a konténment 
épületét. 

A ruténium oxidjainak ez az illékonysága, valamint a hasadási termék ruténium számottevı 
mennyisége a kiégett üzemanyagban és jelentıs rövid- és közepes-távú radiológiai hatása, 103Ru 
(t1/2=39,3 d) és 106Ru (t1/2=368,2 d) β¯-bomló izotópjai révén, teszi ezt az elemet jelentıssé a 
forrástag becslésben. 

Jóllehet számtalan kísérlet foglalkozott a ruténium kibocsátás jelenségének vizsgálatával, 
egy levegıbetöréses súlyos reaktorbaleset következményeinek elırejelzése még mindig kihívást 
jelent, és további modellfejlesztéseket igényel a súlyos baleseti kódokban. A SARNET program 
egy munkacsomagja foglalkozik a ruténium kibocsátására és transzportjára vonatkozó 
információk összegyőjtésével az európai ASTEC súlyos baleseti kódban a megfelelı modellek 
validálása és továbbfejlesztése/javítása céljából. 

A közelmúltban ezért számos, a ruténium súlyos baleseti körülmények közötti kémiájával 
kapcsolatos vizsgálatot folytattak világszerte. 2002-ben hasonló céllal indult meg az MTA 
Atomenergia Kutatóintézetében a RUSET kísérleti program is. A RUSET program fı célkitőzése 
egy levegıbetöréses reaktorbaleset során a ruténium-oxidok primerkörben várható 
viselkedésének: kiválásának és újbóli elpárolgásának, azaz a gázhalmazállapotú ruténium-
vegyületek reaktor hőtırendszerén keresztüli lehetséges transzportjának vizsgálata volt 
egyszerősített modellkísérletekben. Az egyes hatásokat külön vizsgáló kísérletekbıl származó 
eredmények fontos információkat szolgáltathatnak a súlyos baleseti kódok fejlesztéséhez, 
valamint az integrális tesztekben tapasztalt jelenségek értelmezéséhez. 

A RUSET program keretén belül végzett munkám során vizsgáltam a ruténium oxidációját 
1000-1200 °C-on levegı atmoszférában és a kilépı lehőlt levegıáramban metastabil állapotban 
maradó ruténium-tetroxid mennyiségét. Vizsgáltam a különbözı hasadási termékeknek a 
ruténium párolgási kinetikájára és a csökkenı hımérséklető térben való transzportjára, illetve 
kiválására gyakorolt hatását. Egy hipotetikus levegıbetöréses reaktorbaleset során a ruténium-
oxidoknak a reaktor hőtıkörén keresztüli lehetséges transzportjának pontosabb megértése 
céljából tanulmányoztam a csökkenı hımérséklető térben (1100-100 °C) a különbözı felületek 
(kvarc, rozsdamentes acél, alumínium-oxid, cirkónium ötvözet, oxidált fémfelületek, valamint 
molibdénnel és céziummal borított felületek) ruténium-oxidok bomlására és újbóli elpárolgására 
gyakorolt hatását. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1. A hasadási termékek kémiai formája a kiégett főtıelemben 
Az oxid főtıelem legfontosabb kémiai tulajdonsága az oxigén kémiai potenciálja1 a 

főtıelemben. Ez a mennyiség meghatározza a hasadási termékek kémiai formáját és viselkedését 
az illetı üzemanyag pálca rendszerben, valamint az üzemanyag és a burkolat közötti 
kölcsönhatást. Ezenkívül a főtıelem kémiai állapotát a hasadási folyamatok miatt állandóan 
változó összetétele szabja meg. 

A főtıelem-hasadási termék rendszer kémiáját a besugárzás alatt és azt követıen különbözı 
hatások befolyásolják: (i) a hasadási termékek koncentrációja folyamatosan nı a besugárzás alatt; 
(ii) a β-aktív hasadási termékek kémiai tulajdonsága a besugárzás alatt és után bomlásuk 
következtében változik; (iii) az oxigén-fém arány (O/M, M=U+Pu) és az oxigén kémiai 
potenciálja a főtıelemben a kiégés során nı; (iv) az üzemanyagpálcában az axiális és radiális 
hımérséklet gradiens anyagtranszportot és termodiffúziós folyamatokat eredményez, melyek 
összetételbeli gradiensek kialakulásához vezetnek. Ezenkívül a burkolat belsı falának magas 
hımérséklete esetén a burkolat lehetséges reakcióival is számolni kell, melyek befolyásolhatják 
az anyagmérleget a főtıelem-hasadási termék rendszerben. 

A kiégett főtıelemben található hasadási termékeket kémiai formájuk alapján négy 
csoportba sorolják: 

I. hasadási gázok és egyéb illékony hasadási termékek: 
Kr, Xe, Br, I; 

II.  fém zárványokat képezı hasadási termékek: 
Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te; 

III.  oxid kiválásokat képezı hasadási termékek: 
Rb, Cs, Ba, Zr, Nb, Mo, Te; 

IV.  hasadási termékek, melyek oxid formában a főtıelem mátrixban oldva találhatók: 
Sr, Y, Zr, Nb, és a ritkaföldfémek (RE) La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu. 

A négy csoport között folyamatos átmenet van a hasadási termékek főtıelembeli 
oldhatósági határai, valamint a kiégés során a teljes rendszerben az oxigén kémiai potenciáljának 
növekedése, és így a kémiai állapotban bekövetkezı változások miatt is. 

Eltekintve azoktól a hasadási termék fázisoktól, amelyek a főtıelemben a szubmikron 
mérettartományban válnak ki, a fázisoknak csak néhány domináló családja jön létre: 

1. a főtıelem-hasadási termék oxid szilárd oldat, 
2. a „szürke fázisként” ismert többkomponenső perovszkit oxid, 
3. a fémes Mo-Tc-Ru-Rh-Pd „fehér zárványok”, 
4. Pd és Te tartalmú fázisok nagy változatosságban, 
5. és fémes aktinida-nemesfém vegyületek alacsony oxigén parciális nyomások mellett. 

                                                 
1 Az oxigén kémiai potenciálja (relatív parciális moláris szabadentalpia) meghatározza az oxigén parciális nyomását 

p(O2) az oxid fölött: )p(Oln   RT)(OG ∆ 22 =  (kJ/mol). A besugárzott üzemanyagban az oxigén kémiai potenciálját az 

üzemanyag egy darabjából készített szilárd fázisú elektrokémiai cella elektromotoros erejének mérésével, vagy 
heterogén egyensúly mérésen alapuló technikákkal (Knudsen effúziós módszer, termogravimetria) határozzák meg. 
Ez a mennyiség használható az oxigén-fém (O/M) arány becslésére is, amely meghatározó a torzult/hibás szerkezet 
kialakulásában és a diffúzióval összefüggı folyamatokban, úgymint szemcseméret növekedés, kúszás, hasadási gáz 
kibocsátás stb. [1][2][3]. 
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További fázisok keletkezhetnek a főtıelem és a burkolat közötti résben az illékony hasadási 
termékek kondenzációjával, valamint a hasadási termékek és a burkolat közötti kémiai reakciók 
révén a főtıelem magas felületi hımérséklete esetén [4][5]. 

A ruténium a besugárzott UO2/MOX ((U, Pu)O2) üzemanyagban Mo-nel, Rh-mal, Pd-mal 
és Tc-mal ötvözetet képezve egyenletesen eloszló, kismérető fémkiválások, ún. „fehér 
zárványok” formájában található [6]. Ezeket a többnyire gömb alakú fehér zárványokat, melyek 
mérete tipikusan az 5-10 µm-es tartományba esik (de átmérıjük ritkán meghaladhatja a 20 µm-t 
is) [6], már a viszonylag korai idıktıl ismerik a besugárzott üzemanyag keramográfiás 
vizsgálataiból. Az üzemanyag salétromsavas oldása során ezek a szemcsék nem, vagy csak 
nehezen/részben oldódnak fel. Nagy fajlagos aktivitással rendelkeznek, amely > 1 év hőtést 
követıen javarészt (kb. 98%-ban) a 106Ru → 106Rh (3,6 MeVβ) → 106Pd (stabil) bomlási láncból 
származik [7]. 

Ezeknek a fémes kiválásoknak az összetétele jelentıs mértékben változik a főtıelem 
kezdeti hasadóanyag tartalmának/dúsításának (az 235U és 239Pu hasadásából származó különbözı 
hozzájárulások következtében), a főtıelem kezdeti O/(U+Pu)-arányának, azaz az oxigén kémiai 
potenciáljának, az üzemanyagpálcában létrejövı hımérséklet gradiensnek és a kiégettségnek a 
függvényében. 

A Pu és az U hasadási termék hozamgörbéi különböznek. A Pu hasadása kedvez a Ru és a 
Pd képzıdésének a Zr, Ce és Sr „rovására”, így a besugárzott (U, Pu)O2 üzemanyagban a fémes 
zárványokban a Ru és a Pd relatív nagyobb mennyisége lesz jelen az UO2 üzemanyagéhoz 
viszonyítva. Ezenkívül a Pu tartalmú MOX üzemanyag a besugárzás elırehaladtával oxidálóbb 
karakterő lesz, mint egy vele összehasonlítható kiégettségő UO2 üzemanyag [6]. 

A Mo koncentrációja az ötvözetben meglehetısen változó a reaktor-üzemanyagok között, 
mert az üzemanyagokban az oxigén parciális nyomások közel vannak a Mo/MoO2 reakcióhoz 
tartozó egyensúlyi oxigén parciális nyomásokhoz. Minél magasabb az oxigén kémiai potenciálja 
a főtıelemben, annál kisebb a Mo hányad a fémes fázisokban, mert a fém zárványokat képezı 
hasadási termékek közül ennek az elemnek a legnagyobb az affinitása az oxigénhez és ezért ez 
oxidálódik elıször ([Mo]ötvözet + (O2) = [MoO2]oxid fázis). Mivel az oxigén kémiai potenciálja a 
főtıelemben a kiégettséggel nı2, a molibdén koncentráció az ötvözetben folyamatosan csökken a 
besugárzás során. (A hasadás következtében elbomló urán-oxid (plutónium-oxid) molekulák által 
kibocsátott oxigént nem fogyasztják el mind a stabil oxidokat képezı hasadási termékek, és a 
feleslegben maradó szabad oxigén vagy a Mo, vagy a burkolat oxidációjára fog fordítódni a 

                                                 
2 Az UO2 üzemanyagról általánosan elfogadott elképzelés, hogy növekvı kiégettséggel oxidálódik, mivel a képzıdı 
hasadási termékek kevesebb oxigént kötnek meg, mint amennyi a négy vegyértékő U és Pu hasadáskor felszabadul. 
Habár két hasadási termék keletkezik minden egyes U (vagy Pu) atom elhasadásakor, sok hasadási termék fém (Tc, 
Ru, Rh, Pd és részben a Mo) vagy gáz (Kr, Xe) formában van jelen, és sok közülük három vegyértékő (lantanidák). 
A Pu hasadása oxidálóbb karakterőnek várható, mint az U-é, a hasadási hozam spektrumában való eltolódás miatt: a 
Pu hasadása több nemesfém hasadási terméket (Ru, Rh, Pd), és kevesebb oxidképzıt (fıleg Y, Sr, Zr) eredményez, 
mint az U hasadása. A Pu hasadása, valamint a Mo és a burkolat lehetséges oxidációja („oxigén pufferek”) miatt az 
UO2 üzemanyag sztöchiometriája nemlineárisan növekszik a kiégettséggel. Az UO2-ban a három vegyértékő 
ritkaföldfém ionok oldódása (így a Pu-é is) az oxigén kémiai potenciáljának ))(OG (∆ 2  növekedését eredményezi 

(kevésbé lesz negatív) konstans oxigén-fém arány (O/M) mellett (nagyobb mértékben igaz ez az (U, RE)O2-x-ra, mint 
a (U, RE)O2+x-ra, és ez történik MOX ((U, Pu)O2-x) üzemanyag esetén is). Növekvı kiégettségnél az oxigén kémiai 
potenciáljának ))(OG (∆ 2 és az oxigén-fém arányának (O/M) az ismerete az alapja fontos jelenségek megértésének és 

elırejelzésének, mint például a burkolat belsı korróziója, az üzemanyag hıvezetı képessége és így üzemi 
hımérséklete, az üzemanyag és a hasadási termékek közötti reakciók (pl. cézium-rutenátok képzıdése, Mo 
oxidációja), diffúziós és gázkibocsátási sebességek, üzemanyag plaszticitás, kúszási tulajdonságok, stb. [1][2]. 
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körülményektıl függıen. Így növekvı mennyiségő Mo fog oxidálódni, ahogyan a 
szubsztöchiometrikus oxid ((U, Pu)O2-y) hipersztöchiometrikus oxiddá ((U, Pu)O2+x) alakul.) A 
négyvegyértékő formában jelenlévı Mo frakció nemlineárisan növekszik az átlagos főtıelem 
sztöchiometriával; a hatvegyértékő Mo a közel sztöchiometrikus főtıelemben válik dominánssá, 
ami [MoO4]

2- képzıdését eredményezi, pl. Cs2MoO4. 

A legtöbb zárvány az egyes atomok szilárd fázisú diffúziója révén nı, így a zárványok 
mérete és összetétele kritikusan függ a tablettában uralkodó termikus viszonyoktól és a 
besugárzási idıtıl [6]. A Pd nagy gıznyomása miatt a Pd koncentrációja és teljes mennyisége az 
üzemanyag hidegebb régióiban elhelyezkedı fehér zárványokban nı [8]. 

A Mo és a Ru a fı komponensei (≈60-80%) a fémes fázisoknak a főtıelemben [5]. Mindkét 
hasadási termék a hidegebb régiók felé vándorol és 0,6 relatív sugárnál (r/r0) akkumulálódik. 
Ennek a jelenségnek az oka a Mo és Ru üzemi hımérsékleten gáznemő molekuláinak, pl. a 
MoO3-nak és a RuO3-nak a radiális transzportja [4]. 

Az ötkomponenső ötvözetek a legtöbb esetben hexagonális (ε) rácsban kristályosodnak és 
széles homogenitás tartománnyal rendelkeznek. Kleykamp javaslatára [4] ez az ötvözet, mint egy 
kvázi háromalkotós rendszer tekinthetı a Mo-(Tc, Ru)0,7-(Rh, Pd)0,3 névleges összetétellel. 
Azonban az ötvözet kétfázisúvá válik alacsony oxigén kémiai potenciálok és nagy Mo hányadok 
esetén. Könnyővizes reaktor-üzemanyagokban a fémes zárványok gyakran kétfázisú rendszerek: 
a magas Mo tartalom második, bcc β-fázis kialakulásához vezet alacsonyabb hımérsékleteken 
(T<1100 °C), míg magasabb hımérsékleteken (T>1100 °C) tetragonális σ-fázis jelenhet meg a 
molibdénben gazdag ötvözeteknél [5]. A hasadási termékek osztályozását és lehetséges kémiai 
formájukat a besugárzott UO2 főtıelem pálcában az 1. táblázat foglalja össze. 

1. táblázat. A hasadási termékek osztályozása és lehetséges kémiai formájuk besugárzott UO2 főtıelem pálcában 
[9][10]: 

Osztály Hasadási termékek Lehetséges kémiai forma 
1 Kr, Xe Elemi állapot 
2 Br, I Egyfázisú halogenid oldat; Cs1-xRbxBr1-yIy 

(CsI, I, I2) 
3 Rb, Cs Cs1-xRbxBr1-yIy és Cs2UO4-tal és Cs2UO3,5-tal analóg vegyületek, pl. 

(Cs1-xRbx)2(U1-yPuy)O4 
(Cs, CsI, Cs2UO3,56, Cs2UO4, Cs2Te, Cs2MoO4) 

4 Mo, Tc, Ru, Rh, Pd Többnyire egyfázisú, néha kétfázisú fém ötvözetet képeznek. A Mo egy 
része oxidálódhat MoO2-dá illetve a Cs2MoO4-tal analóg vegyületeket 
képezhetnek – (Cs1-xRbx)MoO4 

5 Ag, Cd, In, Sn, Sb Hasadási hozamuk alacsony; ötvözıdnek 
6 Te, Se Egyfázisú kalkogenid oldat; (Cs1-xRbx)2Sr1-yTey 

Cs2Te 
7 Ba, Sr Oxidok, amelyek korlátozottan oldódnak a főtıelemben, valamint külön 

fázisokat képeznek; 
Ba1-xSrx[Zr1-w-y-zMowUyPuz]O3 – „szürke fázis” 
(BaO, Ba2(Zr-U-Pu)O3) 
A Sr oxid formájában túlnyomórészt a főtıelemben oldva található, és 
csak kis hányada válik ki, mint a perovszkit oxid alkotója. Ezzel 
szemben a báriumnak csak kisebb hányada képez szilárd oldatot a 
főtıelemmel, a Ba túlnyomó része pedig, mint többkomponenső oxid 
válik ki. Ez utóbbi az ún. „szürke fázis”. 

8 Zr, Nb Bizonyos mértékben oldódnak a főtıelem mátrixban; lásd. még Ba, Sr 
csoport 

9 Y, La-Eu, aktinidák Oxidok, amelyek oldódnak a főtıelem mátrixban 
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2.2. A Ru–O rendszer kémiája 
A platinafémek felületén oxigén jelenlétében alacsonyabb hımérsékleteken vékony 

oxidfilm képzıdik, míg magasabb hımérsékleteken (általában a szilárd oxid bomlási 
hımérséklete felett) illékony oxidok keletkeznek. Ezeknek az illékony oxidoknak a nyomás- és 
hımérséklet-függı képzıdési sebessége relatív kicsi, mégis jelentısen (több nagyságrenddel) 
növelik a platinafémek párolgását a nagyvákuum vagy inert atmoszférához képest 
[11][12][13][14]. (Az egyetlen kivétel ez alól a platinafémek között jelentıs gıznyomással 
rendelkezı Pd. A Pd illékonysága nagyvákuumban nagyobb, mint oxidáló atmoszférában. A Pd 
kivételével azonban a többi platinafém esetében a fém normál gıznyomása nem számottevı az 
oxidáló atmoszférában, magas hımérsékleten jelentkezı súlyvesztésükben.) A platinafémek 
magas hımérsékleteken keletkezı illékony oxidjai alacsony hımérsékleteken nem stabilak. Míg a 
platinafémek gıznyomása az Os < Ir < Ru < Pt < Rh < Pd sorrendben nı [14], addig oxidjaiknak 
stabilitása a Pd < Pt < Rh < Ir < Ru < Os sorrendben [15], így az inert atmoszférához képest 
oxidáló atmoszférában, az illékony oxidok képzıdése miatti parciális nyomás növekedés az Os, Ir 
és Ru esetében a legjelentısebb (több nagyságrend)3. A platinafémekben magas hımérsékleteken 
az oxigén oldhatósága a Rh és Pd kivételével elhanyagolható [13][14]. 

A ruténium hexagonális kristályrácsú, magas olvadás- és forráspontú (op. 2334 °C , fp. 
4150 °C [16]), ezüstfehér fém. Gıznyomása még nagyon magas hımérsékleteken is 
elhanyagolható (2000 °C-on ≈3,5·10-7 bar [17]). Csak erısen oxidáló körülmények között, szabad 
oxigén jelenlétében oxidálódik. Vegyületeiben tízféle oxidációs állapotban fordulhat elı, de ezek 
közül a leggyakoribb a +2, +3 és +4-es oxidációs állapot [16][18]. 

A ruténium felületén alacsonyabb hımérsékleteken (≈800–1600 °C) vagy nagyobb oxigén 
parciális nyomások (≈1 atm) mellett fekete RuO2 réteg (≈1,5 µm) képzıdik. A RuO2 két, egymás 
mellett párhuzamosan lejátszódó reakcióban tovább oxidálódik, és gázhalmazállapotú RuO3 és 
RuO4 keletkezik. A RuO2 réteg kezdetben gyorsan növekszik, majd egy stacioner állapot jön 
létre, amikor ugyanannyi új RuO2 keletkezik, mint amennyi RuO3 és RuO4 formájában elpárolog. 
Magasabb hımérsékleteken vagy alacsonyabb oxigén parciális nyomások mellett a RuO2 
azonban nem stabil, Ru-ra és O2-re disszociál [19][20][21][22]. A Ru + RuO2 felett az oxigén 
parciális nyomásának hımérsékletfüggésére Schäfer és mtsai [20] az alábbi összefüggést 
határozták meg: 

a RuO2(s) ↔ Ru + O2  egyensúlyra: 

25-3
2 T 10 0,330T 10  0,0612T lg 2,319716,130016069/T)p(O lg −⋅⋅+⋅⋅+⋅−+−=   (1) 

ahol p (atm), T (K). 

A fenti egyenlet alapján a RuO2 disszociációs nyomása 1580 °C-on éri el az 1 atm-t, a RuO2 
bomlása levegıben (p(O2) = 0,21 atm) pedig 1431 °C-nál várható. Hasonló összefüggést kapott 
Bell és Tagami [22]: p(O2) = 1 atm 1540 °C-on; és p(O2) = 0,21 atm 1400 °C-on. 

Tehát a gázfázissal (RuO3 + RuO4) termodinamikai egyensúlyban álló szilárd fázis 
alacsonyabb hımérsékleteken vagy nagyobb oxigén parciális nyomások mellett a RuO2, míg 
magasabb hımérsékleteken vagy alacsonyabb oxigén parciális nyomások mellett a Ru. Más 
szóval a RuO2 stabilitási tartományán (hımérséklet és oxigén parciális nyomás) belül a Ru 

                                                 
3 Míg a Pd illékonysága oxigénben 1500 °C-on csak körülbelül 20%-kal nı, addig a Pt-é 104, a Rh-é 105, a Ru-é 109, 
és az Ir-é 1010-szeresére az inert atmoszférában mérhetı tiszta fém gıznyomásához képest [11]. 
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felülete mindig RuO2 réteggel borított, és a RuO2 a stabil kondenzált fázis, amely egyensúlyban 
áll a gázhalmazállapotú RuO3 és RuO4 formákkal [19][21][22]. 

Levegıben a ruténium párolgása ≈1200 °C felett javarészt RuO3 formájában történik, míg 
alacsonyabb hımérsékleteken a RuO3 mellett RuO4 is számottevı mennyiségben keletkezik, 
≈800 °C körül pedig a RuO4 az uralkodó ruténium komponens a gázfázisban. (Oxigénben 
T≥1300 °C a RuO3, T≤900 °C a RuO4 a túlsúlyban lévı gázhalmazállapotú forma, ≈900–1300 °C 
között a RuO3 és RuO4 egyidejőleg szignifikáns mennyiségben képzıdik.) A RuO2 tehát két, 
egymás mellett létezı reakción keresztül párolog el, amelyek közül az egyik a p(O2)-val, míg a 
másik a p(O2)

0,5-val arányos [19][21][22]. Schäfer és mtsai [21] által a RuO3(g) és RuO4(g) 
képzıdésére meghatározott egyensúlyi állandók: 

a RuO2(s) + O2 ↔ RuO4(g)  egyensúlyra: 

)p(O

)p(RuO
)(RuOK

2

4
4p1 =           (2) 

25
4p1 T 10 0,0557T lg 1,03154,21206219,4/T)(RuOK lg −⋅⋅−⋅−+−=     (3) 

a RuO2(s) + 0,5 O2 ↔ RuO3(g)  egyensúlyra: 

0,5
2

3
3p2 )p(O

)p(RuO
)(RuOK =           (4) 

253
3p2 T 10 0,033T 100,1399T lg 1,242910,138512968,5/T)(RuOK lg −− ⋅⋅+⋅⋅−⋅−+−=   (5) 

és a Ru(s) + 1,5 O2 ↔ RuO3(g)  egyensúlyra4: 

1,5
2

3
3p3 )p(O

)p(RuO
)(RuOK =           (6) 

253
3p3 T 10 0,297T 100,2011T lg 1,07685,99153100,6/T)(RuOK lg −− ⋅⋅−⋅⋅−⋅+−=   (7) 

ahol p (atm), T (K). 

A RuO3(g) és RuO4(g) egymás mellett/együttesen léteznek a gáztérben. Alacsony 
hımérsékleteken és nagy oxigén parciális nyomások mellett a RuO4(g), míg magas 
hımérsékleteken és alacsony oxigén parciális nyomások mellett a RuO3(g) az uralkodó forma 
(1. és 2. ábra). Levegıben 967 °C (oxigénben 1054 °C) körül a szilárd RuO2 fölött a RuO3(g) és 
RuO4(g) parciális nyomása egyenlıvé válik. 

A Ru párolgása oxidjainak köszönhetıen növekvı hımérséklettel jelentısen növekszik 
(1. ábra). Azonban az n(RuO2)/n(O2) még a legmagasabb hımérsékleten is olyan kicsi, hogy a 
p(O2 kezdeti)=p(O2 egyensúlyi) vehetı. A gázfázis Ru tartalma növekvı oxigén parciális nyomás 
mellett nı (2. ábra). 

 

                                                 
4 A reakció exoterm természetének megfelelıen a RuO3 parciális nyomása konstans p(O2) és növekvı hımérséklet 
mellett csökken. 
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A RuO3(g) hőtés közben (≈700 °C) termodinamikailag instabillá válik és RuO2-ra bomlik. 
A RuO2 tetragonális kristályok5 formájában válik ki (rácsállandók: a = 4.49 ±0,005 Å; 
c = 3.11 ±0,005 Å; ρ = 7,05 g/cm3) [20]. A RuO2 kékesfekete szilárd anyag, rutilszerkezete van. 
Az intenzív szín megjelenését azzal magyarázzák, hogy a ruténium kis mennyisége más, 
valószínőleg +3-as oxidációs állapotban van jelen a vegyületben [23]. (A fém oxigénben, 
1000 °C-on történı hevítése során keletkezı RuO2 általában Ru2O3-dal szennyezett [18].) Az 
egykristályos RuO2 fajlagos vezetıképessége (χ = 2·104 Ohm-1·cm-1 20 °C-on) csak mintegy 6-
szor kisebb, mint a fémes, polikristályos ruténiumé. A vízmentes RuO2 fémes vezetıként 
viselkedı oxid; vezetıképessége növekvı hımérséklettel csökken. Higroszkópos, víz hatására a 
felületén az egyszerő hidratáción túl kémiai reakció is végbemegy és pszeudo-oxihidroxid 
keletkezik [24]. 

A RuO4(g) kis része nem bomlik el hőtés közben, és metastabil állapotban észlelhetı 
mennyiségben létezik szobahımérsékleten [20][22]. A RuO4 tetraéderes szerkezető molekula, 
illékony (op. 25,4 °C [16], fp. 129,6 °C [25]), gıze sárga, toxikus és ózon-szagú. Erıs 
oxidálószer. Kevésbé stabilis, mint az OsO4, exoterm bomlása (∆H298=28 kcal/mol) RuO2(s)-ra 
és O2-re közel 100 °C feletti hımérsékleteken robbanáshoz vezethet [21][26]. 
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1. ábra. A RuO3 és RuO4 parciális nyomásának 

hımérsékletfüggése tiszta oxigénben és levegıben [21] 
2. ábra. A RuO3 és RuO4 parciális nyomásának 

változása az oxigén parciális nyomásának 
függvényében 1000 °C-on [21] 

A 800–1600 °C közötti hımérséklettartományban a Ru–O rendszerben a szilárd RuO2 az 
egyetlen stabil kondenzált fázis, és a RuO3 és RuO4 a jelentıs gázhalmazállapotú formák 
[21][22]. 1600 °C felett és 10-4 atm oxigén parciális nyomás mellett a RuO3(g)-on kívül 
alacsonyabb gázhalmazállapotú oxidok, RuO(g) és RuO2(g) képzıdését is detektálták 
tömegspektrometriásan [15]. 

 

                                                 
5 Schäfer és mtsai [20] kémiai transzporton keresztül (1170 → 1070 °C) 0,05 – 0,1 mm átmérıjő egykristálytőket 
nyertek egészen 10 mm-es hosszúságig. Ezek négyzet alakú keresztmetszettel rendelkeztek és a c-irányban nıttek. 
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2.3. Csernobili reaktorbaleset 
A súlyos baleseti kutatások kezdetben elsısorban a gázhalmazállapotú és az illékony 

hasadási termékek kibocsátásával számoltak, míg a kiégett üzemanyagban fémzárványok 
formájában kiváló nemesfémeket, köztük a ruténiumot is sokáig mint nem-illékony (vagy kis 
illékonyságú) elemet kezelték, nem feltételezve számottevı kikerülését a sérült főtıelembıl egy 
reaktorbaleset során [9][27][28][29]. 

Illékony ruténium-oxidok (RuO4) felszabadulásának lehetıségével az üzemanyag 
reprocesszálás különbözı technológiai fázisaiban/folyamataiban: a kiégett üzemanyag 
salétromsavas oldása, valamint a nagyaktivitású folyékony hulladék (HLLW) denitrifikálása, 
bepárlása és vitrifikációja során, a fluorid elpárologtatás eljárásban és a pirometallurgiában 
számoltak csak [5][30][31][32]. 

Mint kémiailag ellenálló elemrıl, a radioruténiumról azt feltételezték, hogy a csernobili 
reaktorbaleset során a Zr, Ce, U és transz-U elemekhez hasonló mértékben került ki az aktív 
zónából. Az elızetes becslésekkel szemben a Ru kibocsátás sokkal jelentısebb volt [33], a Ru 
illékony ruténium-oxidokká történı oxidációja következtében [34]. A zóna 103Ru/106Ru 
radionuklid tartalmának körülbelül 2,9 %-a került ki a környezetbe [35]. 

A csernobili reaktorbalesetet követıen sok európai országban, így Magyarországon is [36], 
erısen radioaktív szemcséket, ún. „forró részecskéket” detektáltak. Ezeket a forró részecskéket 
általában csak gamma-spektrometriás módszerrel vizsgálták, és ez alapján két csoportra 
osztották: multielemes főtıelem fragmentumokra és monoelemes (vagy bielemes) részecskékre. 
Az urán-dioxid főtıelem fragmentumok radioaktív elem tartalma a reaktor üzemanyagéra volt 
jellemzı, de gyakran az illékony elemekben, úgymint I-ban, Cs-ban és Ru-ban 
elszegényedést/kiürülést mutattak. (Az irodalomból nem nyilvánvaló, hogy ezek a főtıelem 
fragmentumok UO2 vagy U3O8 formában voltak-e jelen.) A gamma-spektrometriás mérések 
bizonyos részecskékben csak néhány radionuklid jelenlétét mutatták ki, tipikusan a 103Ru-ét és a 
106Ru/106Rh-ét (vagy a 140Ba/140La-ét)6 [37]. Ezeknek a gyakran monoelemesnek nevezett 
részecskéknek az elemanalízise azonban rámutatott arra, hogy a Ru-on kívül más elemeket, 
leggyakrabban Fe-at, Ni-t, Mo-t, Tc-ot, Rh-ot és Pd-ot is tartalmaznak fémes formában. Schubert 
és Behrend [38] kimutatták, hogy a Ru szemcsék oxigéntartalma néhány százalék alatt van 
(<2,4 wt-%), ami a felületi oxidációnak felel meg. Az „üzemanyag fragmentumok” a méret 
növekedéssel növekvı radioaktivitást mutattak, míg a kisebb „Ru részecskék” rendelkeztek a 
legnagyobb aktivitással. 

Számos szerzı a Ru részecskéket hasonló összetételük és alakjuk alapján a kiégett 
üzemanyagban elıforduló fémes kiválásokkal (fehér zárványokkal) azonosította [38]. Broda és 
mtsai [39] azonban a Ru részecskék valószínőtlen tisztasága, a fémes kiválásokban nem 
detektálható Fe, Ni, Co és Sb jelenléte, valamint a fehér zárványokéval összeférhetetlen 
103Ru/106Ru izotóp arányaik miatt azt feltételezték, hogy ezek a szemcsék a főtıelemen kívül 
képzıdtek, nem pedig az üzemanyagban jelenlévı fehér zárványok robbanás vagy termikus 
tranziensek következtében létrejövı fragmentálódásával. A fémes forma eredetét úgy 
magyarázták, hogy a Ru (Mo, Tc, Rh) illékony oxidjai (oxidjainak egy része) az égı grafit 
moderátoron való áthaladás során (az égı grafit redukáló környezetében) a magas 
hımérsékleteken redukálódtak vagy elbomlottak, és a szálló szilárd szemcséken (grafit 

                                                 
6 Érdemes megemlíteni, hogy a levegıben és a földön végrehajtott kísérleti atomrobbantások során keletkezı forró 
részecskék izotóp összetétele teljesen eltérı volt (pl. tiszta Ru részecskéket nem figyeltek meg), és aktivitásuk is 
jóval kisebb volt [40]. 
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törmeléken) kondenzálódtak [41]. Ez az elképzelés megmagyarázza a Ru radioaktivitás nagyon 
nagy tisztaságát, valamint azt a tényt, hogy sok részecskét nem radioaktív anyag hatalmas 
(600 µm-esig) fragmentumaiba (legnagyobb valószínőség szerint a grafit moderátor levált 
darabjaiba) zárva találták meg. Ezenkívül a Ru szemcsékben mért 103Ru/106Ru izotóp arányok 
eloszlása jelentısen szőkebb, mint az „üzemanyag-szerő” szemcsékben mért arányoké, ami a 
különbözı kiégettségő főtıelem pálcákból származó Ru izotópok részleges keveredését jelzi7. 

A 103Ru/106Ru aktivitás arányok eloszlása alapján a fentiekkel ellentétes következtetésre 
jutottak Osuch és mtsai [40]. Szerintük a Ru részecskék a besugárzott üzemanyag helyi 
tulajdonságait mutatják (a 103Ru/106Ru aktivitás arányok szórása jelentıs), így nem képzıdhettek 
a kevert ruténium-oxid gızök kondenzációjával (vagy a keveredés mértéke csak lokális léptékő 
volt). Ugyanezek a szerzık azt találták, hogy a Ru és az U részecskék relatív elıfordulási 
gyakorisága erısen függött a detektálási helyüktıl, ami arra utal, hogy vagy különbözıképpen 
terjedtek, vagy különbözı volt a kibocsátási mechanizmusuk. 

Kashparov és mtsai [42] szerint a csernobili reaktorbaleset során a Ru részecskék mindkét 
feltételezett képzıdési mechanizmusa lejátszódhatott. A finom (<10 µm), gömb alakú Ru 
részecskék, amelyeket például Nyugat-Európában detektáltak, jelen lehettek a nukleáris 
üzemanyagban a baleset pillanatában, míg a nagy (20-250 µm), szabálytalan alakú Ru 
részecskék, amelyek az erımő közvetlen közelében hullottak le, a ruténium oxidáció 
sebességével képzıdhettek a baleset során, majd a szerkezeti anyagok (vas csoport elemeinek) 
részecskéire kondenzálódtak le. Ez a kondenzálódott Ru hányad feltételezésük szerint azonban 
nem haladhatja meg a baleset során oxidálódott és szétszóródott üzemanyag Ru tartalmának 
néhány százalékát, mivel a Ru migrációs képessége az UO2-ban kicsi, így a baleset pillanatában a 
szemcsehatárok felületén elhelyezkedı Ru oxidálódhatott és távozhatott csak el. 

Jaracz és mtsai [43] azt találták, hogy a Ru részecskék kibocsátása függhetett a reaktor 
üzemanyag kiégettségétıl, ugyanis kis kiégettségő üzemanyagból származó Ru részecskéket nem 
detektáltak. Nagyobb kiégettségeknél az üzemanyag minél nagyobb része töredezik össze, annál 
nagyobb lehet a „szemcsehatár kibocsátás”. Ugyanakkor ezek a szerzık sem feltételezik, hogy 
reaktor különbözı részeibıl származó hasadási termékek között jelentıs keveredés történhetett 
volna a forró részecskék képzıdése során, hanem azok inkább a lokális eredetüket mutatják. 

 

                                                 
7 A 103Ru és 106Ru radionuklidok túlnyomórészt az 235U és 239Pu magok hasadásából keletkeznek. Amíg az 235U 
üzemanyag kiég, a 239Pu, amely az 238U neutron befogásából keletkezik, mennyisége növekszik a reaktor mőködési 
idejével. Az 235U és 239Pu magok hasadásaiból keletkezı hasadási termékek tömegszám eloszlásai különböznek [41]. 
A 103Ru/106Ru konstans aránya a Ru részecskékben arra utalna, hogy illékony keverékbıl képzıdtek az üzemanyag 
oxidációja során. Ha ugyanis ezek a részecskék a balesetet megelızıen az üzemanyagban képzıdtek volna a reaktor 
normál mőködése során, akkor a 103Ru/106Ru izotóp arányoknak nagy ingadozást kellene mutatniuk az „üzemanyag-
szerő” részecskékben megfigyelt kiégettségi tartománynak megfelelıen [42]. 
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2.4. Levegıbetöréses reaktorbaleset 
Egy súlyos baleset során a főtıelem degradációját követıen az üzemanyagból eltávozó 

hasadási termékek gáz, gız vagy aeroszol formában a reaktor hőtırendszerébe juthatnak, ahol 
részben kondenzálódnak az acélfelületeken, részben pedig a hőtırendszeren áthaladva elérhetik a 
konténmentet. Néhány, még gáz vagy aeroszol formában jelenlévı hasadási termék a konténment 
különbözı résein keresztül kijutva a környezet radioaktív szennyezéséhez vezethetnek: ezt 
nevezzük forrástagnak. 

2.4.1. Levegıbetöréses reaktorbaleset lehetséges formái és következményei 

A súlyos balesetek típusai közül néhány erısen oxidáló atmoszférában játszódhat le a 
degradált főtıelem levegıvel való kontaktusa következtében. A levegıbetörés kialakulásának 
lehetséges útjait tanulmányozták, és két fı eshetıségét állapították meg [44]. 

I. Levegıbetörés kialakulhat üzem közben bekövetkezı súlyos reaktorbaleset késıi fázisában. 

Ha a zónaolvadék áthatol a reaktortartályon (a megolvadt főtıelem és az acél közötti 
kölcsönhatás eredményeképpen), akkor a természetes konvekció a reaktor konténmentbıl a 
gázokat, köztük a levegıt, a reaktor hőtırendszerébe szívhatja. Így a gázok természetes 
cirkulációja indulhat meg a reaktortartályba az alsó keverıtéren keresztül belépve és a csıvezeték 
rendszer törésein keresztül kilépve, ahogyan azt vázlatosan a 3. ábra mutatja. 

A modern reaktorbaleseti elemzések csakúgy, mint a Three Mile Island balesetbıl 
származó információk arra utalnak, hogy a zóna degradációja egy súlyos reaktorbaleset során 
nem lesz egységes. Ehelyett a középsı régió túlmelegedhet, megolvadhat és beomolhat az alsó 
keverıtérbe, míg a kerületi régió nagyrészt sértetlen maradhat. Így a levegı betörésekor az aktív 
zónában maradék főtıelem lesz még jelen, amely kölcsönhatásba léphet a levegıvel. 

II. Levegıbetörés bekövetkezhet nyitott tartályfedél mellett fellépı balesetnél, szintén a késıi 
fázisban. 

Levegıbetörés és a főtıelemek levegıvel való kölcsönhatása szintén elıfordulhat leállított 
reaktornál, amikor a reaktor hőtıköre gyakran a konténment levegı atmoszférájára nyitva van. 
Ilyenkor vannak idıszakok, amikor a reaktortartály fedelét is eltávolítják. Súlyos reaktorbaleset 
elkezdıdhet a leállási ciklus alatt. Ha a baleset elırehalad addig a pontig, amikor a zónatörmelék 
már áthatolt a reaktortartály alján, akkor a kéményhatás bizonyára fel fog lépni (4.b. ábra). 
Kevésbé biztos, hogy a levegı be tud-e lépni az aktív zónába egy súlyos baleset korai 
stádiumában, ahogyan azt sematikusan a 4.a. ábra mutatja. 

Fogalmilag lehetséges, hogy a reaktortartály sérülése elıtt levegı hatoljon be az aktív 
zónába egy leállítás alatt bekövetkezı baleset esetén, amikor a reaktor hőtırendszere nyitva van a 
konténment atmoszférájára. Az elemzések azonban azt mutatják, hogy a levegı valószínőleg nem 
fog kölcsönhatásba lépni az üzemanyaggal vagy a főtıelem burkolattal a baleset korai 
szakaszában. Az áramlási ellenállások, valamint a hőtıvíz elforrásából származó áramlások 
(vízgız + burkolat vízgızös oxidációja során keletkezı hidrogén) ugyanis elegendıek ahhoz, 
hogy a főtıelem rácson kívül tartsák a levegıt (legalábbis mindaddig, amíg a víz legnagyobb 
része el nem párolog az alsó keverıtérbıl). 

Egyéb szcenáriók, amelyek a főtıelem és a levegı közötti kontaktushoz vezethetnek pl. a 
pihentetı medence vízvesztése (5. ábra) vagy az üzemanyag-kezelés során bekövetkezı balesetek 
(pl. szállítótartály balesete). 
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 a. b. 

3. ábra. Levegıbetörés üzem 
közben bekövetkezı súlyos 

reaktorbaleset késıi fázisában [44] 

4. ábra. A levegıbetörés módjai leállás közben bekövetkezı baleseti 
szekvenciák során: (a) korai, (b) késıi fázis [44] 

 

 
5. ábra. Pihentetı medence vízvesztése és az azt követı főtıelem degradáció 

A reaktor aktív zónájába történı levegıbetörés legfontosabb hatásai: 

(i) az oxigén gyors reakciója a cirkónium burkolattal, amely emeli az aktív zóna 
hımérsékletét és meggyorsítja annak degradációját, 

(ii)  valamint a fokozott ruténium kibocsátás lehetısége. 

(i) A levegı erıteljesen oxidálja a reaktor aktív zónájában még megmaradt fémes burkolatot. A 
cirkónium levegıs oxidációja körülbelül 80%-kal több hıt termel, mint a vízgızös oxidációja. A 
burkolat levegıs oxidációja során felszabaduló hı az aktív zónában maradt főtıelemek gyors 
degradációjához vezet. (Magas hımérsékleteken az üzemanyag és a maradék burkolat gyorsan 
megolvadhat, és az aktív zónából, esetleg a reaktortartályból magából is kieshet/leomolhat. A 
gyors „lesüllyedés” ugyanakkor csökkenti a főtıelem levegıvel való érintkezési idejét és 
felületét, és így korlátozhatja a Ru kibocsátás mértékét.) A burkolat levegıs oxidációja során 
bekövetkezı, a vízgızös oxidációhoz viszonyított nagyobb mértékő degradációja részben a 
levegı nitrogénjével való reakció következménye (lásd. még 2.4.2 fejezet). 

(ii) A levegı elıször a még jelenlévı fémes burkolatot fogja erıteljesen oxidálni. Amint a 
burkolat oxidáció teljessé vált, legalább lokálisan, akkor fog tudni az üzemanyag oxidálódni. 
Tehát közel teljes burkolat oxidáció szükséges, legalább lokálisan, mielıtt nagymennyiségő Ru 
kibocsátás lehetséges lenne. A reaktorbalesetek során kialakulható reális levegıbetörési 
sebességek meglehetısen bizonytalanok. Az elemzések azonban azt jelzik, hogy a 10 mol/s-ot 
meghaladó sebességek nagyon valószínőek. Az elızetes számítások szerint 10 mol/s-nál nagyobb 
levegıbetörési sebességek mellett nagymértékő Ru kibocsátás történhet [44]. 
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A levegıbetörésnek hatása lehet az aktív zóna degradációjára, a hasadási termékek 
kibocsátására, valamint azok transzportjára, lerakódására és újbóli elpárolgására a reaktor 
hőtırendszerében. 

2.4.1.1. A levegıbetörés hatása a radionuklidok kibocsátására 

A levegıbetörés talán legjelentısebb hatása a ruténium megnövekedett kibocsátása a 
főtıelembıl és a nagymennyiségő aeroszol képzıdés az urán-oxid gızökbıl [44]. 

(a) A rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy oxidáló atmoszférában a Xe, Kr, Cs és I 
kibocsátása mérsékelten gyorsulni fog, mivel ezeknek az illékony hasadási termékeknek a 
diffúziós koefficiense az üzemanyag levegıs oxidációval nı [45][46][47][48][49]. 

(b) A levegıs oxidáció jelentısen növeli a Ru, Mo és Te kibocsátást. 

A Ru levegıben, mérsékelten magas hımérsékleteken illékony oxidokat képez a 
2.2 fejezetben már tárgyalt reakciók szerint: 

Ru(s) + 1,5 O2 → RuO3(g) vagy 

RuO2(s) + 0,5 O2 → RuO3(g) és RuO2(s) + O2 → RuO4(g) 

melyek a Ru nagymértékő, közel 100%-os kibocsátását is eredményezhetik (lásd. még 
2.5.2 fejezet). 

A Ru csak egy az üzemanyagban jelenlévı nemesfém radionuklidok közül, amelyek 
elpárologhatnak egy oxidáló atmoszférában. Más nemesfémek, mint a Pd, Rh és talán a Tc 
szintén elpárolognak – mint oxidok – magas hımérsékleteken és nagy oxigén parciális nyomások 
mellett. (Kibocsátási amplitúdójuk azonban kisebb lesz, mint a Mo-é [49].) 

A Mo szintén illékony nagy oxigén parciális nyomások mellett az alábbi reakció 
következtében: 

Mo(s) + 1,5 O2 → MoO3(g). 

A Mo könnyebben oxidálódik, mint a fehér zárványokat alkotó többi elem (Ru, Rh, Tc, 
Pd). Nagy koncentrációk mellett a MoO3(g) polimer gázhalmazállapotú formákat képez. Vízgız 
jelenlétében nagyon stabil H2MoO4(g) molekula képzıdhet hozzájárulva a párolgáshoz [44]. Az 
illékony molibdén-oxidok (MoO2 és legnagyobbrészt MoO3) más hasadási termékekkel 
(lényegében Cs-mal és Ba-mal) molibdenátokat (Cs2MoO4, BaMoO4) képezhet [49]. 

Habár a levegı szintén hatással lehet a Rh, Pd, Tc és Mo kibocsátására és transzportjára, 
ezeknek az elemeknek a radioizotópjai kisebb jelentıséggel bírnak, mint a Ru-é. 

Az illékony Te és Sb kibocsátásához a burkolat teljes oxidációja szükséges. A Te (Sb) a 
Zircaloy burkolat Sn tartalmával kölcsönhatásba lép, és mindaddig a burkolatban marad, amíg az 
teljesen nem oxidálódott [46][48]. Így a vízgızös oxidációhoz képest a levegıs oxidáció növelni 
fogja ezeknek az elemeknek a kibocsátását. 

 



 17 

(c) A levegıs oxidáció gátolja a Ba, Sr és a ritkaföldfémek kibocsátását [44][49]. 

Az alkáliföldfém Ba és Sr kibocsátását a nagy oxigén kémiai potenciálok (nagy oxigén 
parciális nyomások) gátolják (legalább két okból kifolyólag). Egyrészt a 

BaO(s) + H2 ↔ Ba(g) + H2O és 

BaO(s) + 1,5 H2 ↔ BaH(g) + H2O 

egyensúlyok egy oxidáló atmoszférában balra tolódnak és csökkentik az alkáliföldek 
gázhalmazállapotú formáinak parciális nyomását. Másrészt az alkáliföldek U(VI)-tal alkotott 
szilárd fázisú vegyületeinek, a BaUO4-nak és a SrUO4-nak a stabilitása szintén korlátozza a 
párolgást. Viszont más gázhalmazállapotú formák, úgymint a BaMoO4(g) esetleg fontossá 
válhatnak, és az alkáliföldek kibocsátásához vezethetnek oxidáló körülmények között [44]. 
(Redukáló körülmények között a Ba részben és átmenetileg szintén megkötıdhet a burkolatban 
(valószínőleg cirkonátok képzıdése révén) csakúgy mint a szerkezeti acélokban (PHEBUS FP 
program) [49].) 

A fent felsorolt hatások azonban csak akkor fognak megvalósulni, ha a burkolat már nem 
fogyasztja el a levegı oxigénjét, mielıtt az reagálni tudna az üzemanyaggal. 

2.4.1.2. A levegıbetörés hatása a radionuklidok transzportjára, lerakódására és re-
evaporációjára 

A reaktor hőtırendszerébe történı levegıbetörés hatással lesz a hasadási termékek 
transzportjára, lerakódására és re-evaporációjára a reaktor hőtıkörében, függetlenül attól, hogy 
mi történik az aktív zónában. Egy levegıbetörés a reaktor hőtırendszerébe olyan hasadási 
termékek kibocsátásához vezethet, amelyeket általában nem tekintenek fontosnak a súlyos 
reaktorbaleset forrástagban. 

Levegıbetörés során az acél oxidációja meglehetısen nagymértékő lehet, ami 
befolyásolhatja a reaktor hőtıkörének acélfelületein lerakódott hasadási termékek stabilitását és 
újbóli elpárolgását. Az acél oxidációjakor keletkezı hı növelheti a re-evaporációt. Másrészrıl az 
acél felületén képzıdı vas- és króm-oxidok felhígíthatják a hasadási termékeket vagy kis 
illékonyságú reakciótermékeket eredményezhetnek, és így gátolhatják a radionuklidok újbóli 
elpárolgását [44]. 

(a) Az UO3 formájában történı nagymértékő urán kibocsátás növelheti a radioaktív aeroszolok 
lerakódását a reaktor hőtırendszerében. 

Az üzemanyag levegıs oxidációja hatalmas mennyiségő elpárologtatott urán-oxidot fog 
képezi az alábbi reakció szerint: 

(g)UOO 
2

x1
(s)UO 32x2 →







 −++ . 

Ha vízgız van jelen, UO2(OH)2(g) esetleg szintén hozzájárulhat az urán elpárolgásához 
[44]. Az U kibocsátás oxidáló körülmények között nı [49]. 

 



 18 

(b) A levegıbetörés a reaktor hőtırendszerébe az ott lerakódott hasadási termékek újbóli 
elpárolgását eredményezheti (pl. CsI → I2, telluridok → TeO). A reaktor hőtıkörében 
visszatartott jód és tellúr újbóli elpárolgása valószínő. 

Egy reaktorbaleset során a CsI feltételezhetıen a levegıbetörés elıtt eltávozik a sérült 
főtıelembıl és lerakódik a reaktor hőtıkörében, majd a levegıbetörés bekövetkeztével elemi 
jóddá oxidálódhat. Ezért a levegıbetörés kezdetével hirtelen gázhalmazállapotú jód kibocsátás 
indulhat meg a reaktor hőtırendszerébıl a konténmentbe. (Vízgız jelenlétében esetleg HI 
képzıdhet.) 

Hasonló, habár kevésbé gyors Te kibocsátás történhet a reaktor hőtıkörének felületeirıl. 
Általánosan úgy gondolják, hogy a degradálódó főtıelembıl a levegıbetörést megelızıen 
kibocsátott valamennyi Te gyorsan reagálni fog a szerkezeti fémekkel vagy fémes aeroszolokkal 
fém telluridokat, úgymint SnTe-ot, Ni2,86Te2-ot vagy Fe2,25Te2-ot képezve a reaktor 
hőtırendszerének a felületein. Az erıs oxidálószerek, mint a levegı, reagálhatnak ezekkel a 
telluridokkal illékony TeO-ot (vagy TeO2-ot) és fém oxidokat képezve [44]. 

(c) A levegıbetörés megváltoztathatja a reaktor hőtırendszerének felületein lerakódott Cs kémiai 
formáját és gátolhatja újbóli elpárolgását. 

A Cs a rozsdamentes acélon képzıdı oxidokkal lép kölcsönhatásba. Vízgız/hidrogén 
keverékben az ausztenites rozsdamentes acélon kialakuló oxidréteg kettıs. Az oxid külsı rétege 
vagy FexO vagy Fe3O4 a gázfázis pontos összetételétıl függıen. Levegıben körülbelül 1230 °C 
alatti hımérsékleteken a rozsdamentes acélon az oxid külsı rétege Fe2O3 lesz. Tanulmányok azt 
mutatták, hogy a Cs sokkal erısebben reagál a Fe2O3-dal, mint a vas redukáltabb oxidjaival. Ez 
azt sugallja, hogy a reaktor hőtırendszerébe történı levegıbetörés gátolhatja a cézium re-
evaporációját, mivel az a reaktor hőtıkörében lerakódott Cs egy stabilabb kémiai formájának a 
képzıdéséhez vezet [44]. 

(A reduktív körülmények között lejátszódott Three Mile Island baleset során a Cs 
visszatartását a zónaolvadékban magas hımérsékleteken stabil oxidok (Cs2Cr2O4, Cs2Fe2O4, 
Cs2Si4O9 vagy CsBO2) képzıdésével magyarázzák [50].) 

A reaktor hőtırendszerében lerakódott Cs stabilitásának a növelésére más lehetıségek is 
adódhatnak azzal, ha levegı lép a rendszerbe. A hatvegyértékő urán-oxidok (UO3 vagy 
UO2(OH)2) nagymértékő kibocsátása stabil (kevésbé illékony) cézium-uranátok képzıdéséhez 
vezethet a reaktor hőtıkörének felületein [44]. 

A levegıbetörés megváltoztathatja a reaktor hőtırendszerében lerakódott más anyagok 
kémiai formáját is (például: Cd, In → oxidok) [44]. 

Egy levegıbetöréses baleset esetén a ruténium és molibdén vegyületeknek a reaktor 
hőtıkörében való visszatartására és re-evaporációjára vonatkozó adatok szőkösek [44]. 
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2.4.2. Burkolat oxidáció sajátosságai levegı atmoszférában 

A vízgızhöz képest a levegı jelenléte a baleset gyorsabb eszkalációját eredményezi, 
elsısorban mivel: 

(i) a Zr + O2 reakció entalpiája (-1100 KJ/mol 25 °C-on) körülbelül 80%-kal nagyobb, 
mint a Zr + H2O reakcióé (-616 KJ/mol 25 °C-on), a levegı hőtıhatása pedig kisebb, 
mint a vízgızé; 

(ii)  másrészt a nitrogén jelenléte miatt a cirkónium ötvözet degradációja sokkal gyorsabb 
levegıben, mint vízgızben (vagy tiszta oxigénben) [51][52][53][54][55][56][57]. 

A tiszta cirkónium ötvözeten levegıben, magas hımérsékleten elıször egy tömör, védı 
cirkónium-dioxid réteg képzıdik. Mindaddig, amíg a növekvı oxidréteg kompakt marad, az 
oxidáció sebességét az oxigénnek a növekvı oxidrétegen keresztüli anionos szilárdfázisú 
diffúziója fogja meghatározni, így az parabolikus kinetikát követ. A parabolikus reakciósebességi 
állandók Arrhenius–típusú ábrázolásával meghatározott látszólagos aktiválási energiák vízgızös 
és levegıs oxidációra közel megegyeznek, amely arra utal, hogy a vízgızben és a levegıben 
képzıdı oxidrétegek tulajdonságai az oxigén diffúziója szempontjából hasonlóak [53]. 

Evans és mtsai ugyanakkor azt tapasztalták, hogy a tiszta cirkónium levegıben kissé 
gyorsabban oxidálódik, mint tiszta oxigénben az oxidréteg felhasadását megelızıen is. 
Feltételezhetıen az oxid struktúrában az oxigén ionokat helyettesítı nagyobb vegyértékő nitrogén 
növelheti az anion-hibahelyek koncentrációját, és így lehetıvé teheti az oxigén kissé nagyobb 
diffúziós sebességét az anion-hiányos cirkónium-dioxidon keresztül [52]. 

A cirkónium ötvözeteken képzıdı oxidréteg idıközönkénti felszakadása az oxidáció 
sebességének epizódszerő gyorsulását eredményezi. Ez az ún. „breakaway”–oxidáció különösen 
valószínő a ZrO2 tetragonális–monoklin fázisátmenetének hımérséklettartományában. (A tiszta 
ZrO2 allotrop átalakulása 950–1050 °C között megy végbe. A tetragonális–monoklin 
szilárdfázisú fázisátmenet jelentıs térfogat változással jár, amely a reakciósebességet lelassító 
oxidréteg felhasadását eredményezi.) Breakaway–oxidáció akkor is elıfordulhat, ha az oxidréteg 
elér egy bizonyos vastagságot. 

Körülbelül 1050 °C felett breakaway/kinetikai átmenet nem következik be, és tömör, 
oszlopos szerkezető oxidréteg képzıdik (ha nem áll fenn oxigén hiányos állapot). A körülbelül 
1050 °C feletti hımérsékleteken a breakaway hiánya azt jelzi, hogy a kompakt oxidréteg egy 
mikroszerkezeti átalakulása megy végbe 1000 °C felett. 

A levegı nitrogéntartalmának degradációt gyorsító hatásának mechanizmusa (800 °C feletti 
hımérsékleteken, ahol a nitridképzıdés már megfigyelhetı) az események következı sorával 
írható le [53]: 

Amikor az oxidréteg elér egy kritikus vastagságot, az oxidban felhalmozódó 
nyomófeszültségek az oszlopos szemcsehatárok mentén, radiális irányú repedések képzıdésével 
oldódnak. Az így létrejövı repedéseken keresztül a levegı ismét közvetlen kontaktusba kerülhet 
a fémfelülettel. Itt az oxigén gyorsan elfogy, és a repedések alján lokális oxigén hiányos állapot 
jön létre. Tiszta nitrogén atmoszféra marad, amely elreagálhat vagy az α–Zr(O) fázissal vagy a 
szubsztöchiometrikus oxiddal [54] és pontszerően ZrN képzıdik. Ahogyan az oxidációs front 
elırehalad, a nitridszigetek beágyazódnak az oxidba, ahol azután visszaoxidálódnak a külsı 
felületrıl a fém irányába áramló, újonnan rendelkezésre álló oxigén hatására. A ZrN→ZrO2 
átalakulás jelentıs térfogat növekedéssel jár együtt (ZrN moláris térfogata = 14,8 cm3, ZrO2 
moláris térfogata = 21,7 cm3, ∆V/V = 46%), ami az oxidrétegben nagy lokális feszültségek, 
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és/majd repedések/törések kialakulásához vezet. A nitridizáció–oxidáció folyamatának pontszerő 
jellegével magyarázható, hogy a hatása alatt növekvı oxidrétegben a repedések elrendezıdése 
szabálytalan, szemben az alacsonyabb hımérsékleteken megfigyelhetı repedések réteges 
hálózatával, amelyet az egységesebb nyomófeszültség-mezı hoz létre. 

A breakaway–tartományban a nitridszemcsék a fém–oxid fázishatáron képzıdnek, így az 
1050 °C alatti hımérsékleteken a ZrN→ZrO2 átalakulás következtében fellépı feszültségek az 
oxidréteg törésén kívül a fém jelentıs kúszását/deformálódását is elıidézik, növelve a levegınek 
kitett fémfelületet [52][53]. 

Globális oxigén/vízgız hiány a gázfázisban megindíthatja a nitridképzıdést olyan 
hımérsékleteken is, ahol egyébként nem képzıdne nitrid, ha nem állna fenn oxigén hiányos 
állapot (azaz a breakaway–tartományon kívül, ≈1050 °C feletti hımérsékleteken), és ez gyorsabb 
burkolatdegradációhoz vezet. Ilyen megnövekedett burkolatdegradációt (porózus oxid és jelentıs 
nitrid képzıdést) tapasztaltak a CODEX-AIT-1 [56] és a QUENCH-10 [57] integrális mérések 
során. A QUENCH-10-es kísérletben a köteg erıs degradációját a levegıbetörés során a kiterjedt 
oxigén hiányos állapot következtében meginduló felületi nitridképzıdés (a már meglévı 
oxidrétegbıl), majd az így képzıdött nitrid egy részének az elárasztás során bekövetkezı újbóli 
oxidációja okozta. (Az elárasztás során a nitrid gyors reoxidációja hımérséklet eszkalációt is 
okozhat a baleset késıi fázisában.) 

Jelentıs nitridképzıdés csak akkor következik be, ha a gázfázisban oxigén hiány (lokális 
vagy globális), a szilárd fázisban pedig oldott oxigén (α–Zr(O)/ZrO2-x) van jelen. Oxigén hiány 
kialakulhat lokálisan az oxidréteg repedéseiben a fém–oxid fázishatáron az oxigén elfogyását 
követıen (azaz breakaway esetén), vagy globálisan, ha oxigén/vízgız hiányos állapot alakul ki az 
atmoszférában. Ha a nitridizáció egyszer megindult, akkor a nitridképzıdés által támogatott gyors 
degradáció önfenntartó folyamat lesz, egyrészt mivel a ZrN átalakulása oxiddá az oxidrétegbe 
zárt nitrogént hagy hátra, amely további nitridizáció számára lesz hozzáférhetı, másrészt mert a 
képzıdı oxidréteg porózus („nem-védı”) lesz (6. ábra). A nitrogén tehát egyfajta katalizátorként 
mőködik. A nitridképzıdés megindulása után az oxidáció kinetikája lineáris (≤700 °C), vagy 
annál gyorsabb – folyamatosan növekvı – (≥800 °C) lesz, még akkor is, ha az oxigén hiány csak 
egy rövid átmeneti állapot volt. 

1100 °C alatt a breakaway–oxidáció és a nitridképzıdés kölcsönösen gyorsítják egymást. 
Az oxidréteg breakaway indukálta sérülései nitridképzıdéshez vezetnek. A nitridizáció–
reoxidáció egymás után következésnek önfenntartása pedig kedvezhet a breakaway laterális 
fokozatos terjedésnek. 

Egy valódi baleseti helyzetben a burkolat a levegıvel való kontaktust megelızıen már 
vízben/vízgızben oxidálódni fog a normál üzemeltetés alatt és/vagy a baleset kezdeti fázisában. 
A felületen így kialakult oxidréteg késleltetni fogja az átmenetet a parabolikusból a lineáris, vagy 
annál gyorsabb oxidációs kinetikákba (illetve kompakt, 1050 °C felett képzıdött oxidréteg meg is 
akadályozhatja azt mindaddig, amíg fel nem hasad, vagy amíg nem áll fenn oxigén hiányos 
állapot). Ugyanakkor egy valódi baleseti helyzetben valószínőleg oxigén hiányos atmoszféra fog 
kialakulni, amely a nitridképzıdés és így a fokozott burkolatdegradáció korai megindulásához 
vezet. (Az elıoxidáció ugyanis ellentétes hatást gyakorol a nitridizáció sebességére, mivel a 
nitrogén gyorsabban reagál az oldott oxigént tartalmazó α–Zr(O)-nal és a szubsztöchiometrikus 
Zr-oxiddal, mint a fém cirkóniummal.) 

A cirkónium ötvözetek tranziens oxidációja levegı atmoszférában csak akkor vált át a 
gyorsított kinetikába, ha a tranziens elegendıen lassú ahhoz, hogy breakaway–típusú oxidáció 
kialakulhasson [55]. 
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Általánosan elmondható tehát, hogy levegı jelenlétében a burkolat degradációja drámaian 
növekedhet, és így a burkolat hasadási termék kibocsátást gátló szerepét sokkal gyorsabban 
elveszítheti egy levegıbetörés esetén, mint tiszta vízgız atmoszférában lejátszódó baleseti 
tranziensek során. 

 
6. ábra. Világos és sötét látóterő fénymikroszkópos felvétel egy 850 °C-on levegıben oxidált Zircaloy-4 burkolat 
metallográfiai csiszolatáról [53]: (1) A parabolikus tartományban (breakaway elıtt) képzıdött, tömör, oszlopos 
szerkezető oxidréteg. Ennek a legkülsı rétegnek a mikro-repedezettsége a sötétterő megvilágításban jól látható. A 
mikro-repedezettséget valószínőleg a nyomófeszültségek relaxálódásakor a kezdetben tetragonális szemcsék 
monoklin szerkezetővé való fázisátalakulása eredményezi. A védı funkcióját elvesztett, tömör oxidréteg alatt 
(breakaway után) a nitrogén hatására porózus oxidréteg képzıdik, amely 3 alrétegbıl áll: (4) Aranyszínő ZrN-
szemcsék a fémmel érintkezı régióban, az oxidba ágyazódva. Ebben a zónában a nitrogén valószínőleg a cirkónium-
dioxid anion alrácsában oldva található és stabilizálja a tetragonális fázist. (Az oxidáció hımérsékletének 
növelésével a nitridszemcsék mérete, sőrősége és kiterjedése a fém–oxid fázishatáron az oxidban növekszik 
(1200/1300 °C-ig), ahogyan az oxid alacsonyabb hımérsékletekre jellemzı rétegezettsége eltőnik. 1400 °C felett 
ZrN-képzıdés a fém–oxid fázishatáron nem jelenik meg, és tömör oxidréteg keletkezik [55].) (3) Makro-porózus 
oxidréteg. Ebben a rétegben a ZrN oxiddá alakult, makro-repedéseket hagyva hátra az oxidban. (2) Mikro- repedezett 
oxidréteg. Ebben a rétegben a 3-as régióban még oldott nitrogén fokozatosan oxigénre cserélıdött, elıidézve a 
tetragonális–monoklin fázisátalakulást. (5) α–Zr(O) réteg. Ahol az oxidréteg felhasadt és a nitridizáció megindult, ott 
a világos/fényes α–Zr(O) réteg vékonyabb, mint a tömör oxid alatt, ami az oxidációs front gyorsabb elırehaladását 
igazolja ezeken a helyeken. 
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2.4.3. UO2 levegıs oxidációja 

A legtöbb UO2 és UO2 üzemanyag oxidációs vizsgálatot vagy a kiégett főtıelem 
tárolásával kapcsolatban alacsony hımérsékleten (<400 °C) levegıben, vagy reaktorbiztonsági 
összefüggésben magas hımérsékleten (>1200 °C) vízgız atmoszférában végezték. Az UO2 
levegıs oxidációjára vonatkozó kísérleti adatok, különösen alacsony oxigén parciális nyomások 
és magas hımérsékletek (>1200 °C) mellett, azaz egy levegıbetöréses balesetre jellemzı 
körülmények között, rendkívül szőkösek [44][58]. 

Az UO2 oxidációs viselkedése a hımérséklet növekedésével változik. A különbözı 
hımérséklettartományokra vonatkozó fenomenológiai korrelációk különbséget tesznek a ≈400 °C 
alatt az egyedi szemcsék skáláján végbemenı, U3O7-é és U3O8-á történı oxidáció, és a ≈900 °C 
fölött az egyedi fragmentumok skáláján végbemenı, UO2+x-en és/vagy U4O9-en keresztüli 
oxidáció között U3O8-á. Körülbelül 400 és 900 °C között az empirikus oxidációs sebességek 
lassan csökkennek, amint az U3O8 termék durvább szemcséjővé és összefüggıvé válik, és a 
fragmentum-léptékő folyamatok válnak jelentıssé [58][59][60][61][62]. 

Levegıben az UO2 üzemanyag oxidációs kinetikájában mutatkozó különbségek 125 és 
1200 °C között az U3O8 termék mikrostruktúrájában bekövetkezı változásokkal van 
összefüggésben, valamint az átmeneti termék(ek) különbözıségében: U3O7, U4O9 és UO2+x 
(7. ábra). Az U3O8 termikus stabilitási határa (levegıben ≈1605 °C) fölött, az UO2+x az egyetlen 
oxidációs termék, az x határértéke növekvı hımérséklettel lassan csökken [58]. 

 
7. ábra. Egyszerősített U–O fázisdiagram, az UO2 és UO3 közötti összetételő szilárd fázisokat hangsúlyozva. Az öt 
horizontális, pontozott vonal a szilárd fázisú átmeneteket reprezentálja az U4O9-ben 348 és 850 K-en, és az U3O8-ban 
483, 568, és 830 K-en. A szaggatott vonalak 861 és 1878 K-en az UO3, illetve az U3O8 bomlását jelzik levegıben 
[58]. 

Néhány magasabb oxid elérhetetlen kinetikai okok miatt alacsony hımérsékleteken, és 
termodinamikai okok miatt magas hımérsékleteken. Így az UO2 száraz oxidációja normálisan 
megáll az U3O8-nál, még akkor is, ha az UO3 stabil levegıben, és az U3O8 képzıdése maga 
nagyon lassú ≈200 °C alatt [58]. 
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I.  U3O7 és U3O8 képzıdése 400 °C alatt: 

Levegıben 125-350 °C-on egy U3O7 réteg növekszik az UO2-on. Az oxidáció kinetikája 
parabolikus. Az oxidáció sebességét az oxigén vastagodó termékrétegen keresztüli diffúziója 
határozza meg. Az U3O7 U3O8-á történı oxidációját kísérı fázisátalakulás (tetragonális→rombos, 
rácstágulás: 30-35%) a szemcséket széttöredezi és nagyon finom (1-15 µm) részecskék 
keletkeznek. A metastabil U3O7 képzıdése csak alacsony hımérsékleteken (≤350 °C) és rövid 
reakcióidık mellett jelentıs, és ≤500 °C-on U4O9-re és U3O8-z-ra bomlik. Valószínőleg U4O9 és 
U3O7 egyaránt képzıdik az UO2 oxidációja során 400 °C alatt, ami egy komplexebb diffúzió–
reakció sorozatot von maga után [58][59][61]. 

II.  U4O9 és U3O8 képzıdés 400-900 °C-on: 

Az UO2 pellet bruttó oxidációs sebessége körülbelül 400 és 900 °C között a hımérséklet 
növekedésével fokozatosan csökken. Ez az egyedi szemcsék szintjén levı sebességkontrollról 
(400 °C alatt, por képzıdéssel) az egyedi fragmentumok sebességkontrolljára (900 °C felett, 
amelyek épek maradnak) történı fokozatos átmenettel magyarázható. Az oxidációs sebesség 
egyenetlen, az oxidációs termékeknek a fragmentum felületérıl történı idınkénti leválása 
(breakaway) miatt, de körülbelül lineáris kinetika figyelhetı meg. 

A bruttó oxidációs sebesség egy 500 °C körüli maximumról egy 1000 °C körüli 
minimumra csökken. Körülbelül 500 °C-tól az U3O8 termék szinterelıdése jelentıssé válik 
(valamint magas hımérsékleteken az UO2 pelletben lévı mikrorepedések és szemcsék közötti kis 
pórusok is eltőnnek). ≈700 °C feletti hımérsékleteken a reakciótermék mikrokristályos U3O8-ból 
álló, részben védı réteg, és ≈900 °C felett ez az U3O8 réteg elegendıen összefüggı (relatív nagy, 
oszlopos szemcsék), hogy sebesség meghatározó gáttá váljon (8. ábra). Így ≈700 °C felett az 
U4O9/UO2+x és U3O8 diffúzió kontrollált képzıdése válik jelentıssé [58][59][62]. Az U3O8 
≈600 °C felett oxigént veszít és nem lesz sztöchiometrikus (U3O8-z) [3]. 

   
300 °C 500 °C 800 °C 

  

 

1000 °C 1400 °C  

8. ábra. Szinterelt UO2 pellet morfológiája 300-1400 °C-os levegıs oxidációt követıen [62] 
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III.  UO2+x vagy U4O9 és U3O8 képzıdése 900 °C felett: 

Az UO2-on levegıben 900-1200 °C-on kívül U3O8, míg alatta U4O9 vagy UO2+x réteg 
keletkezik. A sebesség meghatározó lépés mindkét fázis képzıdésében valószínőleg az oxigén 
szilárd fázisú diffúziója a külsı U3O8 rétegen keresztül. Az oxidáció sebessége parabolikus 
kinetikát követ mindaddig, amíg az oxidációs termékréteg le nem hasad, illetve szét nem repeszti 
a pelletet [58][59][60]. 900-1100 °C között hosszú, oszlopos U3O8 szemcsék nınek az oxigén 
fluxus irányával párhuzamosan, míg magasabb hımérsékleteken az oszlopos szemcsestruktúra a 
plasztikus deformáció miatt eltőnik (8. ábra) [59][60][62]. Körülbelül 1125 °C-on az U4O9 
UO2+x-re és U3O8-ra bomlik [63]. 

1300 °C felett az UO2 UO3(g) képzıdésén keresztül párolog [64]. Körülbelül 1500 °C 
feletti hımérsékleteken az UO2+x a stabil kondenzált fázis mind levegıs, mind vízgızös 
környezetben, és egy egyensúlyi helyzetben jelentıs UO3 (vízgız jelenlétében UO2(OH)2

8) 
gıznyomás várható [65][66][67]. Az UO3(g) képzıdése az alábbi általános reakcióval írható le: 

(g)UOO 
2

x1
(s)UO 32x2 =







 −++  

ahol 0≤x≤0,67. 

Az UO3 gıznyomása függ az UO2+x sztöchiometriájától [66]. Az urán párolgási sebessége 
UO2+x-ból (oxidált üzemanyag, x ≈ 0,24) levegıben 1700 °C körül: ≈10-4 g·cm-2·s-1 [58]. 

≈1700 °C felett az üzemanyag mátrix párolgási sebességét az UO3-nak az üzemanyag 
felületén lévı határrétegen keresztüli anyagtranszportja fogja korlátozni, vagy esetleg egy felületi 
kémiai reakció [66][67][68]. Az urán párolgásának következtében egy erısen porózus 
mikrostruktúra fog kialakulni, amely maga után vonja a szemcse–léptékő oxidációra és diffúzióra 
történı visszatérést [58]. 

Míg a kiégettség vagy besugárzás hatása az üzemanyag oxidációs kinetikájára általában 
kicsi, az U4O9, U3O7 és UO2+x közötti különbség elmosódik mérsékelt–nagy kiégettségeknél, 
részben azért, mert az oldott hasadási termékek és aktinidák megbontják az oxigén atomok 
hosszútávú rendezettségét, amely megkülönbözteti az U4O9-et és az U3O7-et. A hasadási 
termékek gátolják az U3O8 képzıdését, mivel sok közülük (különösen a lantanidák) sokkal 
kevésbé oldódnak az U3O8-ban, mint az UO2-ban. Az U3O8 képzıdését a növekvı kiégettséggel 
szintén gátolhatja, hogy az UO2+x-hoz képest a sugárzásra érzékeny [58]. 

Míg az üzemanyag legmagasabb hımérséklető részének (≥1700 °C) oxidációja egy 
levegıbetöréses baleset során elsıdleges fontosságú, addig az üzemanyag hidegebb régióiban az 
U3O8 por képzıdésének lehetısége szintén jelentıséggel bír [58]. A sztöchiometrikus UO2-hoz 
képest az üzemanyag olvadáspontja az oxidációval csökkeni fog [44]. 

Az UO2 oxidációja (az O/U arány növekedése) növelni fogja az illékony hasadási termékek 
(pl. Kr, Xe, Cs, I, Te, Sb) diffúziós kibocsátását az üzemanyag mátrixból [60][67]. A 
szemcseszerkezet töredezése gyorsíthatja a hasadási termékek transzportját az UO2 szemcsékben 
a szabad felületek felé, ahonnan el tudnak párologni. Ekkor az illékony hasadási termékek 
kibocsátását inkább az oxid képzıdés kinetikája fogja korlátozni, mint a szemcséken keresztüli 
diffúzió a szemcsehatárok felé [44]. 

                                                 
8 Magas hımérsékleteken és atmoszférikus nyomású vízgız esetén az UO3 a domináns urán-tartalmú gız, míg az 
UO2(OH)2 parciális nyomása csak viszonylag alacsony hımérsékletek mellett jelentıs és olyan baleseti szcenáriók 
során, ahol nagynyomású vízgız van jelen [67]. 
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Erısen oxidáló körülmények között a hasadási termék leltár nagy része aeroszol 
formájában kerülhet ki mind alacsony (400-700 °C, U3O8 fragmentálódása miatt), mind magas 
(1400 °C felett, UO3(g) párolgása miatt) hımérsékleten [64]. 

A csernobili reaktorbaleset során az UO2 üzemanyag alacsony hımérséklető (a zóna 
számított hımérséklete a baleset 1. és 4. napja között ≈500 °C) levegıs oxidációja 
finomszemcsés U3O8-á okozta a nem illékony hasadási termékek kibocsátását kis üzemanyag 
részecskék/aeroszolok formájában [64]. 

A nem illékony hasadási termékek (pl. Zr, La, Ba, Sr, Ce, Pr, Eu, Nd, Nb) egy másik fontos 
kibocsátási mechanizmusa erısen oxidáló körülmények között az üzemanyag mátrix elpárolgása 
[66][67]. Mivel az üzemanyaggal kontaktusban lévı gázok nem alkotnak zárt rendszert, a 
kondenzált fázis relatív gyorsan párolog. Ahogyan a mátrix elpárolog, a még benne lévı 
nemesgázok és illékony elemek az elpárolgott üzemanyag térfogatból kikerülnek. A megelızıen 
az üzemanyag mátrix belsejében jelenlévı, nem illékony hasadási termékek pedig az üzemanyag 
felületén koncentrálódnak/akkumulálódnak mindaddig, amíg vagy el nem párolognak, vagy az 
áramló gázok, mint részecskéket magukkal nem sodorják. A hasadási termékek ezen kibocsátási 
mechanizmusán, amelyet az üzemanyag elpárolgása eredményez, nevezik „matrix stripping”-nek. 

A 9. ábra a számított teljes ruténium gıznyomást (RuOn formák, 0 ≤ n ≤ 4, gıznyomásának 
összegét) mutatja különbözı redox körülmények között, leggyakrabban különbözı urán-oxid 
összetételnek megfelelıen. A 9. ábra illusztrálja annak jelentıségét, hogy nagyfokú üzemanyag 
oxidáció szükséges, mielıtt jelentıs ruténium kibocsátás kezdıdhet (ami megkívánja, hogy a 
p(Ru, teljes) > ≈10-5 atm legyen) [58]. 

 
9. ábra. Számított teljes ruténium gıznyomás (RuOn formák összege) különbözı körülmények között. A 

2.01, 2.05, stb. számok a 2+x értékek az UO2+x-ben [58] 
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2.4.4. Miért foglalkoznak a ruténiummal? 

Nyomottvizes reaktorban egy hipotetikus súlyos baleset során a hasadási termékek 
kikerülhetnek a főtıelembıl és elérhetik a reaktor konténmentet. A hasadási termékek közül a 
ruténium különös jelentıséggel bír, mivel erısen oxidáló körülmények között illékony oxidokat 
képez (lásd. 2.2 fejezet). A ruténium illékony vegyületei közül a RuO4 a legvalószínőbb 
gázhalmazállapotú kémiai forma a konténmentben uralkodó körülmények között, potenciális 
veszélyt jelentve a nukleáris biztonság szempontjából. 

A ruténium jelentıs hasadási hozammal képzıdik (az 235U és a 239Pu termikus neutronok 
hatására bekövetkezı hasadásának 16, illetve 43%-ában [69]). Egy 50 MWd/kgU kiégettségő 
UO2 üzemanyagban a hasadási termék leltárnak körülbelül 8%-a Ru [70], aminek körülbelül 
70%-a stabil izotóp. A képzıdött Ru mennyisége nı a kiégéssel, azonos kiégettség mellett pedig 
nı az 235U dúsítással. Azonos átlagos kiégettség mellett a MOX üzemanyag Ru tartalma 
nagyobb, mint az UO2 üzemanyagé9. Következésképpen a jövıben az üzemanyagciklus 
optimalizálásával folyamatosan növekedni fog a kiégett főtıelemek Ru tartalma [71]. 

A hasadási termék ruténium kémiai toxicitásán kívül nagy radiotoxicitással is rendelkezik 
elsısorban 103Ru (t1/2=39,3 d) és 106Ru (t1/2=368,2 d) β¯-bomló izotópjai révén. Sugárvédelem 
szempontjából a radionuklidokat általában négy csoportra osztják: a 106Ru-ot a 2. csoportba, a 
nagy radiotoxicitású nuklidok közé (mint pl. a 131I-et), míg a 103Ru-at a 3. csoportba, a közepes 
radiotoxicitású nuklidok közé (mint pl. a 137Cs-et) sorolják [71][72]. A Ru leltár 10%-ának 
kikerülése a környezetbe összehasonlítható korai következményekkel jár, mint a jód hasonló 
kibocsátása, míg közepes-távú következményei a cézium hasonló kibocsátásával összemérhetık 
[44]. 

Egy súlyos reaktorbaleset során a Ru részecskék által okozott radiológiai kockázat nagy 
fajlagos aktivitásukkal áll összefüggésben. (103Ru és 106Ru fajlagos aktivitása: 1,19 × 103, illetve 
1,24 × 102 TBq/g [72].) A kis kiégettségő üzemanyagból származó Ru szemcsék térfogategységre 
esı aktivitása jelentısen nagyobb lehet, mint a nagy kiégettségő üzemanyagból származóké. Egy 
bırre kiülepedı, 8 µm-nél nagyobb átmérıjő Ru részecske (fehér zárvány) által a bazális 
sejtrétegre (70 µm névleges mélység, 1 cm2-re átlagolva) kifejtett dózis egy órán belül 
meghaladhatja az 50 mSv-et (csernobili RBMK üzemanyagra, 10 MWd/kgU átlagos 
kiégettséggel és egy nap bomlási idıvel számolva) [73]. 

A ruténium oxidjainak illékonysága, valamint a hasadási termék ruténium számottevı 
mennyisége a kiégett üzemanyagban és a 103Ru és 106Ru jelentıs rövid- és közepes-távú 
radiológiai hatása teszi ezt az elemet jelentıssé a forrástag becslésben. 

 

                                                 
9 A Ru hasadási hozama nagyobb a 239Pu-re, mint az 235U-re. A heterogén MOX üzemanyag mátrixban Pu-ban 
gazdag agglomerátumok vannak, és a Pu lokális kiégettsége jelentısen nagyobb, mint az átlagos kiégettség a pelleten 
[48]. 
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2.5. Súlyos reaktorbalesettel kapcsolatos vizsgálatok/kísérletek 
A főtıelembıl a Ru levegıben való kibocsátására vonatkozó kísérleti adatok két fontos 

tartományt fognak át. Az alacsony hımérséklető adatok egy olyan rendszerre vonatkoznak, ahol a 
Ru az üzemanyagban oxidálódni tud szilárd RuO2-ot képezve. Magas hımérsékleteken, még 
levegıben is, a RuO2 elbomlik és fém Ru képzıdik. A Ru és RuO2 közötti fázisegyensúly 
megkapható az alábbi egyenletbıl [44]: 

[Ru]ötvözet + O2 ↔ RuO2(s) 

+∆G/RT = ln p(O2) + ln γ(Ru)x(Ru)        (8) 

ahol: 

[Ru]ötvözet: Ru koncentráció az ötvözetben, 

∆G:  reakció standard szabadenergia változása, 
p(O2):  oxigén parciális nyomása az atmoszférában, 

γ(Ru):  Ru aktivitási koefficiense az ötvözetben, 

x(Ru):  Ru móltörtje az ötvözetben. 

Elvben a RuO2(s) termék aktivitási koefficiense nem egy lesz [44]. A RuO2 valószínőleg 
mindig oldódik az urán-dioxidban a sztöchiometriától függetlenül [74]. Az oldhatósága MoO2(s)-
ban nem ismert [44]. 

A Ru párolgása RuO(g), RuO2(g), RuO3(g) és RuO4(g) gázhalmazállapotú vegyületek 
képzıdésével történik [44]. Oxihidroxid vegyületek is hozzájárulhatnak a Ru elpárolgásához 
jelentıs mennyiségő vízgızt tartalmazó levegıben, ahogyan az egy reaktorbalesetben várható 
[75]. Cs2RuO4(g) esetleges képzıdése növelheti mind a ruténium, mind a cézium illékonyságát 
oxidáló körülmények között [76]. 

A Ru tartalmú gázhalmazállapotú vegyületek teljes nyomása monoton nı a hımérséklettel, 
de a „forma” a RuO2 és a Ru ötvözet közötti fázishatáron hirtelen változik (10. ábra). Körülbelül 
1200 K alatt a RuO4(g) a legfontosabb gázhalmazállapotú forma. ≈1200–1800 K között a 
RuO3(g) a legfontosabb vegyület, míg 1800 K fölött a RuO2(g) a fı gázhalmazállapotú 
komponens [44]. Körülbelül 1400 K feletti hımérsékleteken a parciális nyomások olyan nagyok 
lesznek, hogy nem meglepı, hogy a Ru gyorsan eltávozik a főtıelembıl és a kibocsátási 
sebességet a gázfázisú anyagtranszport fogja korlátozni [77][78]. Magashımérséklető, levegıs 
kísérletekben a Ru kibocsátás az UO2+x-bıl az 1-exp(-kt) kibocsátási sebesség modellel írható le 
[79], amely egy oldatból történı, felület kontrollált párolgással analóg, és azon a feltételezésen 
alapul, hogy a kibocsátás sebessége arányos a maradék anyagmennyiséggel egy, a felület feletti 
gıznyomástól függı anyagátadási kontrollon keresztül. 

Atomi léptékő számítógépes szimulációk eredményei arra utalnak, hogy a Ru nem oldódik 
az UO2-x- és UO2-ban (összhangban a fehér zárványok képzıdésével). Ugyanakkor a számítások 
azt jelzik, hogy az UO2+x-ben a Ru (Ru3+ vagy Ru2+ formában) oldódhat, habár a besugárzott 
üzemanyagban a Ru oldódás mértéke a hasadási termékek teljes koncentrációjának és az oxigén 
intersticiális ionkoncentrációjának arányától függ, és erısen korlátozott mindaddig, amíg az x 
értéke elegendıen kicsi. Második fázist képezı oxid részecskék, mint például a BaRuO3 vagy a 
RuO2 termodinamikailag nem stabilak. Valamennyi UO2±x sztöchiometria mellett a Ru migráció 
aktivációs energiája az urán-dioxid rácson keresztül nagy [74]. A Ru a szemcsehatárok mentén 
meglehetısen mozgékony [80]. Amíg az oxigén kémiai potenciálja nem elegendıen nagy az 



 28 

üzemanyagban, azaz amíg az UO2+x felülete nem oxidálódott U3O8-á, a ruténium oxidációja (a 
felületen vagy a felülethez közel) nem megy végbe. A 11. ábra a ruténium egyensúlyi parciális 
nyomását mutatja 2200 K-en az urán-oxid hiper-sztöchiometriájának függvényében. 

  
10. ábra. Ruténium gızök egyensúlyi parciális nyomása 
hexagonális, 40 atom % Ru tartalmú Ru-Pd-Mo ötvözet 

fölött levegıben (p(O2) = 0,2 atm) [44] 

11. ábra. Ruténium gızök egyensúlyi parciális nyomása 
hexagonális, 40 atom % Ru tartalmú Ru-Pd-Mo ötvözet 
fölött hipersztöchiometrikus UO2+x-ban 2200 K-en [44] 

2.5.1. Ruténium oxidációjának és transzportjának vizsgálata magashımérséklető, oxidáló 
gázáramban 

2.5.1.1. Ruténium-oxidok termokromatográfiás vizsgálata 

Eichler és mtsai [32] vizsgálták a ruténium-oxidok párolgását és lerakódását hımérséklet-
gradiens mentén (kiindulási hımérséklet: 900-1190 °C, hımérséklet gradiens: 5-32,7 °C/cm). A 
kísérleteket oxidáló körülmények között (vivıgáz: tiszta oxigén vagy oxigén-nitrogén keverék) 
végezték makroszkopikus mennyiségekkel (1017-1018 Ru atom) és hordozómentes (107-108 Ru 
atom) hasadvány ruténiummal üres kvarccsıben és kvarcporral töltött kolonnában. 

Üres kolonnával és makroszkópikus mennyiségő ruténiummal végzett kísérleteknél az 
elpárolgott (illékony) Ru frakció két helyen jelent meg: a kvarccsıben 527 °C körül lerakódva, 
valamint az aktív szén csapdában, amely a gázáramban maradó RuO4 gáz eltávolítására szolgált. 
Töltött kolonna esetén hasonló magashımérséklető kiválási zónát találtak, de az aktív szén 
csapdában Ru nem jelent meg. Továbbá alacsonyabb hımérsékleteken – 127 °C körül – egy 
második lerakódási sáv jelent meg, különösen a durvaszemcséjő (<144 mesh·cm-2) kvarcporral 
töltött kolonna esetén. Az aktív szén csapdában megjelenı Ru mennyisége az expozíciós idıvel 
és a vivıgáz oxigéntartalmának növekedésével nıtt. Kvarcpor töltet esetén a kolonnán áthaladó 
illékony RuO4 mennyisége drasztikusan csökkent, amit a szerzık a RuO4-nak a nagy 
kvarcfelületen történı elbomlásával magyaráztak. 

A RuO4 formájában jelenlévı frakció, amely az aktív szén csapdában megjelent, az idı 
növekedésével nıtt. Ez a szilárd RuO2-dal egyensúlyban álló RuO4 folyamatos eltávolítására utalt 
a vivıgáz által. Ugyanakkor az eredmények azt mutatták, hogy a RuO4 egy része közvetlenül az 
aktív szén csapdába kerül. A szerzık magyarázata szerint az egyensúly nem állt be a 
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kiválási/lerakódási zóna hımérséklettartományában, míg töltött kolonna esetén az egyensúly 
jobban megközelített, és így RuO4 áttörés nem volt megfigyelhetı. 

A szerzık a RuO4 alacsony hımérsékleteken várt lerakódási zónáját nem figyelték meg, 
feltételezésük szerint kinetikai akadályoztatás/korlátok miatt. A durva kvarcporral töltött 
kolonnában az alacsonyabb hımérséklet régióban létrejövı második lerakódási zóna a szerzık 
feltételezése szerint a kvarcfelület által stabilizált kondenzált RuO3 lehet, amely alacsony 
hımérséklető lerakódási zóna csak bizonyos szabad kolonna térfogat, kvarcfelület és Ru terhelés 
(itt: 6 µg cm-2) mellett jön létre. A lerakódás mint RuO2(ads) történik, de a szerzık a RuO3(ads) 
hozzájárulását nem-egyensúlyi körülmények között nem zárták ki, habár nem is bizonyították. 

2.5.1.2. Kísérletek UO2+x – RuOx pellettel 

Froment és mtsai [81][82] tanulmányozták UO2+x – RuOx pelletbıl argonáramban 1900 °C-
on, vagy levegıáramban 1500 °C-on kibocsátott ruténium-oxid és urán-oxid tartalmú részecskék 
fizikai és kémiai tulajdonságait, illetve a kibocsátást követı, 700-900 °C-on argon vagy levegı 
atmoszférában történı további (13 s) izzítás hatását a keletkezı részecskék tulajdonságaira. 
Vizsgálták az így kapott részecskék oldhatóságát levegıvel telített desztillált vízben (pH ≈ 5,5) és 
híg salétromsavas oldatban (pH 3 és 1). Eredményeikbıl a következı megállapításokat tették: 

• A kibocsátás argon atmoszférában kicsi. A RuOx legnagyobb kibocsátási sebességét akkor 
tapasztalták, amikor a mátrix a legtöbb oxigént tartalmazta (RuO2 – U3O8 keverékbıl készített 
pellet esetén). A Ru a kibocsátás kezdetén (0-5 s között) képzıdött részecskéknek a felületén 
volt jelen nagyobb koncentrációban és oxidáltabb formában (RuO3). 

• Levegı atmoszférában 1500 °C-on a ruténium kibocsátás jelentıs. Az elsı 20 s alatt képzıdı 
részecskék csaknem tiszta RuOx szemcsék voltak és a Ru ezeknek a részecskéknek a 
belsejében koncentrálódott. Az urán-részecskék/urán oldhatósága az oxidációval növekedett. 

• A levegıben keletkezett részecskék 700-900 °C-on történı további izzítsa növelte méretüket, 
és így csökkentette az U kioldódás mértékét a részecskékbıl. 

• Ha a részecskékben nagymennyiségő Ru volt jelen, akkor az az urán oldódási sebességét 
csökkentette. 

2.5.1.3. VTT–kísérletek 

A Finnországban (VTT) folytatott kísérletsorozatban RuO2 port 827–1427 °C-on 
levegı/Ar/vízgız különbözı arányú keverékeibıl álló gázáramban (5 Ndm3/min) hevítve, vagy 
azonos körülmények között gázhalmazállapotú RuO4-ot juttatva a kísérleti berendezésbe 
tanulmányozták az illékony ruténium-oxidok képzıdését és transzportját [83][84][85]. A 
kísérletek során a kemencébe helyezett csıreaktor anyaga nagytisztaságú alumínium-oxid, míg a 
kemencét az aeroszol mintavevıkkel összekötı csı alumínium-oxid vagy rozsdamentes acél volt. 

A VTT–kísérletekben a készüléken keresztülhaladt Ru (RuO2 aeroszol + RuO4 gáz) 
mennyiségnek a gázhalmazállapotú hányada a legnagyobb értékét (≈40%-ot) száraz 
levegıáramban 1027 °C-on érte el, habár a kibocsátás mértéke a kemence hımérsékletének 
növekedésével folyamatosan nıtt. 1227 °C-on a gázhalmazállapotú RuO4 transzportja drámaian 
csökkent (0,1–0,8%-ra). A szerzık azt feltételezték, hogy magasabb hımérsékleteken (1227 °C-
on és fölötte) a gázhalmazállapotú Ru kibocsátás csaknem kizárólag a lerakódott RuO2 re-
evaporációjára korlátozódott és a Ru transzport csaknem teljes egészében aeroszol részecskék 
formájában történt. A kibocsátott ruténium RuO2 részecskék formájában szállított hányada a 
reaktorhımérséklet növelésével nıtt, kevesebb, mint 1%-ról 827 °C-on körülbelül 35%-ra 
1427 °C-nál. A szerzık a minta (RuO2) oxidációjával keletkezı, gázhalmazállapotú RuO3-ot 
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tekintették mind a RuO2 aeroszol részecskék, mind a készüléken belüli nagymennyiségő 
lerakódás (ahol a hımérséklet ≈800 °C-ra csökken) fı forrásaként. A mérési eredmények azt 
mutatták, hogy a RuO4 100-150 °C körüli bomlását az alumínium-oxidhoz viszonyítva a 
rozsdamentes acél felülete, míg a rozsdamentes acél felületén a lerakódott RuO2 részecskék 
növelték. Ha ezüst részecskéket adtak a gázáramba, az kétszeresére növelte az aeroszol formában 
történı Ru transzportot, de növelte a gázhalmazállapotú formában a készüléken áthaladt Ru 
mennyiségét is. 

Az 1027 °C-on a levegıáramba adott vízgız csökkentette az aeroszol képzıdést és növelte 
a gázhalmazállapotú RuO4 mennyiségét a kilépı levegıben a száraz körülményekhez 
viszonyítva. A készüléken áthaladt Ru teljes mennyiségének (gáz+aeroszol) a gázhalmazállapotú 
hányada ≈40% volt száraz levegıáramban. Ez a rész ≈70%-ra növekedett, ha a vízgız 
térfogathányadát legalább 10%-ra növelték, és a legmagasabb értékét (≈90%-ot) 30 °C-on 
vízgızzel telített levegıben érte el. Ha azonban a vízgız térfogathányadát 10% fölé növelték, a 
gázhalmazállapotú RuO4 frakció a száraz levegıben mért érték alá csökkent [85]. 

A kemencétıl 65-90 cm-re (≈100 °C-on) az alumínium-oxid csıben elhelyezett 1 g CsI por 
a bevezetett RuO4 gáz 3,3%-át megkötötte (0,74 mg Ru-ot), a szerzık feltételezése szerint a 
legnagyobb valószínőséggel Cs2RuO4 formájában [85]. 

A VTT–kísérletekben kapott Ru lerakódás profilokat a 12. ábra mutatja. A szerzık 
magyarázata szerint az elsı nagy lerakódási csúcs a RuO3 RuO2-dá történı bomlásának az 
eredménye a kemencén belüli nagy hımérséklet-gradiensnél, ahol a falhımérséklet ≈800 °C-ra 
csökken. A második lerakódási csúcs a kemence kilépı nyílásánál, ahol a gáz és a csıfal közötti 
hımérsékletkülönbség nagy, a RuO2 aeroszol részecskék termoforézis révén történı 
lerakódásával jöhetett létre. Az utolsó lerakódási csúcs pedig valószínőleg a rozsdamentes acél 
felületen a RuO4 RuO2-dá történı bomlásából származik körülbelül 100-150 °C-nál [85]. 

 
12. ábra. Ru lerakódás profilok a VTT–kísérletekben [85]
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2.5.2. Hasadási termékek kibocsátásának vizsgálata főtıelem fragmentumokból súlyos 
baleseti körülmények között 

A besugárzott főtıelemeken levegı atmoszférában végzett, a radionuklidok kibocsátását 
vizsgáló mérések kimutatták, hogy a Ru kibocsátása a főtıelembıl levegı atmoszférában 
nagymértékben növekszik, míg vízgız atmoszférában csak nagyon kis mennyiségő Ru kibocsátás 
történik. 

Besugárzott főtıelemen a hasadási termékek kibocsátását vizsgáló legelsı levegıs 
kísérleteket Parker és mtsai végezték [44]. A mérések során burkolat nélküli, besugárzott (1, 4 és 
7 MWd/kgU) üzemanyagot hevítettek levegı atmoszférában. A Ru kibocsátás már viszonylag 
mérsékelt hımérsékleten (≈730 °C fölött) gyorssá vált, és lényegében kvantitatív volt 1000 °C-on 
történı 90 perces hevítést követıen. Nagymértékő és gyors Ru kibocsátást tapasztaltak, amikor a 
besugárzott főtıelem levegıben megolvadt. Parker és mtsai által meghatározott Ru kibocsátási 
sebességi koefficiens (burkolat nélküli főtıelemre): 

k(Ru) = 518 exp[-17400/T] s-1        (9) 

ahol T (K) és amely összefüggés 0,21 atm oxigén parciális nyomásra (atmoszférikus levegıre) 
igaz. 

Ronneau és mtsai [34] mikroléptékő laboratóriumi kísérletekben demonstrálták, hogy kis 
urán-oxid szemcsékbıl levegıben már 1000 °C körüli hımérsékleteken a radioruténium 100%-a 
el tud távozni. 

Kanadában az AECL-ben és Franciaországban a CEA-ban (VERCORS program) számos 
kísérletet folytattak a hasadási termékek besugárzott főtıelembıl súlyos baleseti körülmények 
között történı kibocsátásának tanulmányozása céljából. 

2.5.2.1. AECL–kísérletek 

Az AECL-nél folytatott kísérletek során a hasadási termékek kibocsátási kinetikáját 
vizsgálták burkolat nélküli (pl. MCE1 tesztek) és Zircaloy-burkolattal rendelkezı, egyik vagy 
mindkét végén lezárt CANDU főtıelem szegmensekbıl (pl. HCE3 tesztek) inert és oxidáló 
atmoszférában [45][46][86][87][88][89][90][91]. 

Az AECL–kísérletek során burkolat nélküli UO2 fragmentumból vízgız atmoszférában 
1400 °C felett, míg levegı atmoszférában 700 °C-tól tapasztaltak Ru kibocsátást [86][90]. Mind 
vízgızben, mind levegıben az üzemanyagból a Ru eltávozás sebességek hımérsékletfüggése 
egyezést mutatott az ruténium-oxidok számított gıznyomásának hımérsékletfüggésével. 
Levegıben 1340 °C alatt a Ru kibocsátás sebessége exponenciálisan csökken a hımérséklettel, 
míg 1340 °C felett közel konstans. A kibocsátási sebesség hımérsékletfüggésében tapasztalt 
változás 1340 °C körül valószínőleg a fém Ru és szilárd RuO2 stabilitásával van összefüggésben 
(a RuO2 magas hımérsékleten elbomlik és a fém Ru a stabil kondenzált fázis; lásd. 2.2 fejezet). A 
Ru kibocsátását az illékony ruténium-oxidok RuO2 és/vagy fém Ru feletti gıznyomása 
korlátozhatja a különbözı hımérsékleteken [87][90]. Ez alól kivétel az üzemanyag azon része, 
ahol a kiégés során szemcseméret növekedés nem következett be. Ezekben a kerületi régiókban 
fémes zárványok nem figyelhetık meg, a Ru valószínőleg az UO2-ban oldva található, és így a 
Ru kibocsátást a ruténiumnak a minta felületére történı diffúziója korlátozhatja. A nem 
átkristályosodott üzemanyag fragmentumokból a Ru kibocsátási sebességében 1550 °C körül 
tapasztalt minimum valószínőleg az UO2 fázisátalakulásával van összefüggésben (1550 °C alatt 
az U3O8, míg 1550 °C felett az UO2+x a stabil fázis) [87]. 
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Az MCE1 mérési sorozatban 1700-2077 °C-on inert atmoszféráról (Ar/2% H2) levegı 
atmoszférára váltva azt tapasztalták, hogy a I, Cs, Ru és Nb kibocsátási sebessége növekedett. 
Oxidáló körülmények között a ruténiumnak a jódénál vagy a céziuménál sokkal gyorsabb 
eltávozási kinetikáját az illékony ruténium-oxidok képzıdésével megegyezınek tekintettek. 
Valamennyi MCE1 levegıs kísérletben a Ru 100%-ban eltávozott a vizsgált burkolat nélküli 
CANDU főtıelem szegmensbıl (10,7 MWd/kgU) [45]. 

Az UO2 hipersztöchiometrikus UO2+x-dá történı oxidációja valamennyi vizsgált izotóp (I, 
Cs, Ru, Ba, La, Zr és Nb) kibocsátási sebességében növekedést okozott: vagy a hasadási 
termékek UO2+x-ban megnövekedett diffúziója vagy a hasadási termékek oxidációja és/vagy az 
UO2+x mátrix elpárolgása következtében. A reaktorbiztonsági analízisekben tehát mindezeket a 
jelenségeket figyelembe kell venni a hasadási termékek oxidáló körülmények közötti 
viselkedésének vizsgálata során [45]. 

A HCE3 sorozatban két magas hımérséklető vízgızös teszt (H01 1930 °C-on és H03 
1840 °C-on) 4% körüli Ru kibocsátást eredményezett. Egy 1890 °C-on folytatott levegıs kísérlet 
(H02) mutatta a legnagyobb Ru kibocsátást (≈90%) burkolattal rendelkezı, két végén lezárt 
főtıelem szegmensbıl (9,75 MWd/kgU). A Ru kibocsátás jelentıs idıkéséssel (>3000 s) az 
illékony hasadási termékek oxidatív kibocsátását követıen indult meg (13. ábra) [46]. 

A Kr, Xe, I és Cs gyors, oxidatív kibocsátása burkolattal rendelkezı főtıelem szegmensbıl 
csak a burkolat teljes oxidációja után indult meg [46][89]. Az illékony hasadási termékek 
oxidatív kibocsátásához képest a Ru kibocsátás idıkésése azzal az idıvel egyenlı, amely az UO2 
oxidációjához szükséges közel az adott hımérsékletnek megfelelı egyensúlyi sztöchiometriájáig, 
amikor már az oxigén kémiai potenciálja az oxidált burkolaton belül meghaladhatja a Ru RuO3-
dá és RuO4-dá történı oxidációjához szükséges értéket. Az oxidált burkolat az anyagtranszportot 
gátolja, ezért a Cs és Ru gyors kibocsátásának kezdete közötti különbség burkolattal rendelkezı 
főtıelem szegmensek esetén nagyobb volt, mint a burkolat nélküli üzemanyag fragmentumokkal 
végzett vizsgálatoknál [88]. Az oxidált Zircaloy-burkolat korlátozza az UO2 párolgását, és az 
abból következı hasadási termék kibocsátást (matrix stripping) is [46]. 

A HCE3 sorozat H01, H02 és H03 tesztjét követıen Ru lerakódást detektáltak néhány 
jelentıs Cs lerakódási helyen, habár a lerakódási mintázatuk nem volt azonos [91]. 

 
13. ábra. Xenon és ruténium kibocsátott százaléka az idı függvényében a HCE3 sorozatban végrehajtott H02-es 

tesztben (burkolattal rendelkezı, lezárt CANDU főtıelem szegmens, levegı, 1890 °C) [46][88]
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2.5.2.2. VERCORS kísérleti program 

A VERCORS program [47][48][49] eredményei alapján a hasadási termékeket csökkenı 
illékonyságuk alapján sematikusan négy csoportba sorolták: 

1. illékony hasadási termékek: Xe, Kr, I, Cs, Te, Sb, Rb, Ag, Cd 
közel teljes (100%-os) kibocsátást mutatnak 2350 °C körüli hımérsékleteken, 

2. közepesen illékony hasadási termékek: Mo, Ba, Rh, Pd, Tc 
erısen érzékenyek az oxidáló-redukáló körülményekre és potenciális kibocsátásuk 50-
100%-a lehet az illékony hasadási termékekének, de jelentékeny újbóli lerakódással közel 
az emissziós ponthoz, 

3. kis illékonyságú hasadási termékek: Sr, Y, Nb, Ru, La, Ce, Eu 
csekély, de szignifikáns kibocsátással rendelkeznek, átlagban 3-10% között, de bizonyos 
körülmények között ez akár a 20-40%-ot is elérheti, 

4. és nem illékony hasadási termékek: Zr, Nd, Pr 
nem mutattak gamma-spektrometriával mérhetı kibocsátást a VERCORS kísérletek 
körülményei között. 

Az aktinidák közül az U és a Np maximum 10%-os kibocsátási hányaddal a kis 
illékonyságú hasadási termékekkel mutat hasonlóságot, míg a Pu, Am és Cm tipikusan 1% alatti 
kibocsátással a nem illékony kategóriába sorolható. 

A VERCORS program keretében PWR főtıelem darabokon folytatott kísérletek közül a 
HT2 teszt várakozáson felüli, ≈65%-os Ru kibocsátást eredményezett tiszta vízgız atmoszférában 
viszonylag alacsony maximum hımérséklet (2150 °C) és közepes kiégettség (48 MWd/kgU) 
mellett. A kibocsátott Ru-nak mintegy 18%-a távozott el illékony oxidok formájában. Ugyancsak 
meglepı mértékő, 28%-os Ru eltávozást tapasztaltak az RT6 kísérletben vízgız-hidrogén 
atmoszférában 2200 °C-os maximum hımérséklet és nagy kiégettség mellett (72 MWd/kgU). Itt 
a kibocsátott Ru-nak körülbelül 25%-a távozott el illékony oxidok formájában. A VERCORS 
berendezés különbözı részein lerakódott Ru mennyiségi analízise rámutatott arra, hogy a teljes 
kibocsátott Ru mennyiség illékony ruténium-oxidok formájában eltávozott hányada az 
atmoszféra oxigén kémiai potenciáljával és a főtıelem (UO2) kiégettségével nıtt, valamint 
nagyobb volt MOX üzemanyag esetén, mint UO2-nál (lásd. 2. táblázat). Ezekbıl az 
eredményekbıl azt a következtetést vonták le, hogy a kiégettség fontos tényezı a Ru 
kibocsátásban. A nagy kiégettségnek (és az ún. „MOX-típusnak”) tulajdonítható hatásoknak az 
üzemanyag mátrix nagyobb oxigén kémiai potenciálját10, valamint nagymértékő szerkezeti 
átalakulását/átrendezıdését (MOX üzemanyag esetén annak heterogén mikrostruktúráját) 
tekintették, mely utóbbi a gızcsere felületének növelésével gyorsítja az üzemanyag oxidációját 
[49]. 

Általánosságban a nagy kiégettség növeli a kibocsátást: (i) az illékony és a közepesen 
illékony hasadási termékek, valamint a Ru esetében a kibocsátás sebességét, míg (ii) a kis 
illékonyságú hasadási termékeknél a kibocsátás amplitúdóját. A nagy kiégettség tehát támogatja 
valamennyi hasadási termék kibocsátását, eltekintve attól a néhány illékony hasadási terméktıl 
(Te, I, Cs és Sb), amelyek közel teljes kibocsátással rendelkeznek az atmoszférikus 
körülményektıl és a kiégettségtıl függetlenül mindaddig, amíg súlyos balesetekre jellemzı nagy 
hımérsékletek fennállnak. 
                                                 
10 A hasadási reakció oxidáló karakterő, amely növeli az oxigén kémiai potenciálját az üzemanyag mátrixban. Egy 
235U hasadása átlagban 0,13 atom oxigént, míg egy 239Pu hasadása 0,62 atom oxigént eredményez. 
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Az üzemanyag típusa ugyancsak fontos szerepet játszhat: a MOX üzemanyagból a 
kibocsátás általában nagyobb, mint az UO2-ból, amely valószínőleg a MOX üzemanyag 
heterogén mikrostruktúrájával van összefüggésben, Pu nagy agglomerátumainak jelenlétével, 
amelyek nagyon nagy lokális kiégettséggel rendelkeznek. 

2. táblázat. A Ru kibocsátást mutató VERCORS kísérletek összefoglaló táblázata 

Teszt 
VERCORS 
4 

VERCORS 
5 

VERCORS 
HT3 

VERCORS 
HT2 

VERCORS 
RT6 

VERCORS 
RT8 

VERCORS 
RT2 

VERCORS 
RT7 

Üzemanyag UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 MOX MOX 

Kiégettség (MWd/kg) 38,3 38,3 49,3 47,7 71,8 70 45,6 43,0 

Maximális főtıelem 
hımérséklet (°C) 

2300 2300 2410 2150 2200 2380 2170 2620 

Atmoszféra (a teszt 
végén) 

hidrogén vízgız hidrogén vízgız H2O+H2 
He+ 

10%levegı 
H2O+H2 hidrogén 

A kiindulási Ru leltár 
kibocsátott hányada (%) 

6 6 6 65 28,1 17 5,4 2 

A kiindulási Ru leltár 
illékony oxidok (oxid 
aeroszolok) formájában 
kibocsátott hányada (%) 

kizárólag 
fémgız 

0,5 
kizárólag 
fémgız 

12 7 6 2,7 - 

A kibocsátott Ru 
illékony oxid formában 
kibocsátott hányada (%) 

- ≈10 - ≈20 ≈25 ≈35 ≈50 - 

A VERCORS program folytatásaként elindított VERDON programban további hasadási 
termék kibocsátási vizsgálatokat fognak elvégezni besugárzott MOX és nagy kiégettségő UO2 
főtıelembıl, illetve levegıbetörést modellezı körülmények között [92]. A VERCORS program 
keretében egy levegıs kísérletet hajtottak végre (RT8), de biztonsági okok miatt a gázáramhoz 
adott levegı kis mennyisége (He + 10% levegı) miatt a Ru kibocsátás mérsékelt maradt (17%). 

Az ASTEC súlyos baleseti kód újabb fejlesztésével [93] (figyelembe véve az UO2 tabletta 
levegıs oxidációjának és a Ru komplex viselkedésének sajátosságait) sikeresen modellezték a 
VERCORS, HCE és MCE mérések Ru kibocsátását. Ugyancsak sikeresen modellezték a MAAP4 
kód továbbfejlesztésével a VERCORS 5, VERCORS HT2 és VERCORS RT8 kísérletekben mért 
Ru kibocsátást is [94]. 
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2.5.3. Integrális tesztek 

Levegıbetörést modellezı, teljes kötegen végrehajtott integrális mérések a 2.4.2 fejezetben 
már említett CODEX-AIT [56] és QUENCH-10 [57], valamint a QUENCH-16 és az orosz 
PARAMETER-SF4 [95] kísérletek voltak. A CODEX-AIT és QUENCH méréseket Zircaloy-4, a 
PARAMETER-SF4 kísérletet E110-es burkolattal végezték. A CODEX-AIT és PARAMETER-
SF4 kísérletekben a köteget nem besugárzott UO2, míg a QUENCH mérésekben ZrO2 tablettával 
töltött, elektromosan főtött pálcák alkották, így ezekben a kísérletekben a hasadási termékek 
kibocsátását nem vizsgálták (csak a burkolat degradációt/oxidációt, a burkolat és az UO2 közötti 
kölcsönhatást, hımérséklet tranzienseket, elárasztás hatását stb.). A QUENCH-10-es [57] és 
QUENCH-16-os mérésekben a levegıs oxidáció során kiterjedt oxigén hiányos állapot állt fent. 
A quench-fázisban (az elárasztás során) a hidrogén képzıdés mellett nitrogén felszabadulást is 
tapasztaltak, a képzıdött nitrid egy részének újbóli oxidációjának eredményeképpen. 

A Phébus-FP program [96][97][98][99] elsıdleges célja a súlyos balesetek zónaolvadással 
és hasadási termék kibocsátással kapcsolatos alapvetı jelenségeinek tisztázása, valamint a 
forrástag kódokban szereplı modellek validálása volt. A Phébus-kísérletek egyedülállóak a 
súlyos reaktorbaleset viselkedésének integrális modellezésében, reprezentatív körülmények 
között és eredeti anyagokkal (14. ábra). A program kiterjedt integrális adatbázist szolgáltatott a 
zóna degradációjára, a hasadási termék kibocsátására, az aeroszolok hőtıkörben való 
transzportjára és visszatartására, az aeroszol dinamikára, valamint a konténmentben a jód kémiai 
viselkedésére vonatkozóan. A programban 6 kísérletet terveztek (3. táblázat), amelybıl végül a 
levegıbetörést modellezı vizsgálat nem valósult meg. 

 

 
14. ábra. A Phébus-berendezés sematikus vázlata [97] 
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3. táblázat. Phébus-FP teszt mátrix [96][97] 

Teszt A vizsgálat fı célja 
Friss+besugár-
zott+abszorber 
rudak száma 

Kiégettség 
(MWd/kgU) 

A kötegben 
áramló gáz 

Nyomás (MPa) 
(rendszer/pálca) 

Elıoxidáció 
felfőtése 
(°C/s) 

Maximum 
hımér-

séklet (°C) 
Dátum 

FPT-0 
Alap teszt, vízgızben gazdag 
köteg, savas nem párolgó 
zsomp 

20 + 0 + 1 SiC nyomnyi 
vízgızben 

gazdag 
0,2/2,8 0,5 >2350 

1993 
dec. 2. 

FPT-1 
FPT-0-ra alapul, besugárzott 
üzemanyag hatása 

2 + 18 + 1 SiC ≈23 
vízgızben 

gazdag 
0,2/2,4 0,5 >2350 

1996  
júl. 26. 

FPT-2 
Vízgız-hiány hatása, lúgos 
párolgó zsomp 

2 + 18 + 1 SiC ≈32 
vízgızben 
szegény 

0,2/≈2,5 0,5 >2350 
2000 

okt. 12. 

FPT-4 

Törmelékágyból történı 
kibocsátás, ill. annak 
megolvadása, nincs hurok 
vagy konténment 

elıre kialakított 
törmelékágy, 

nincs abszorber 
vagy fémes Zry 

≈33 vízgız + H2 0,2/- - >2550 
1999  

júl. 22. 

FPT-3 
B4C hatása a degradációra és 
a hasadási termék kémiára, 
semleges zsomp 

2 + 18 + 1 B4C ≈24 
vízgızben 
szegény 

0,2/≈2,4 0,5 >2350 
2004 

nov. 16. 

FPT-5 

Levegı betöréses teszt, 
főtıelem degradáció és 
hasadási termék kibocsátás 
erısen oxidáló körülmények 
között, nincs abszorber rúd 

- - - - - - - 

2.5.4. A RuO4 lehetséges viselkedésének vizsgálata egy súlyos baleset során a 
konténmentben uralkodó körülmények között 

Az eddigi kísérleti eredmények arra utalnak, hogy egy levegıbetöréses baleset esetén a 
körülményektıl függıen a ruténium illékony vegyületek formájában nagy mennyiségben 
kikerülhet az oxidálódott főtıelembıl, keresztüljuthat a reaktor hőtırendszerén és elérheti a 
konténmentet. Kérdés azonban, hogy a kibocsátott ruténium vegyületek hogyan fognak 
viselkedni a konténmentben. A konténmentben uralkodó termikus-hidraulikus körülmények 
között valószínőleg elsısorban RuO2(s) lesz jelen aeroszol formában, és kisebb mennyiségben 
gázhalmazállapotú RuO4(g). 

A konténmentet elérve a ruténium aeroszolok legnagyobb része ki fog ülepedni a 
zsompban, míg megmaradó hányaduk a falakra fog lerakódni. A konténmentet elérı 
gázhalmazállapotú ruténium, azaz a RuO4(g), többé vagy kevésbé gyorsan, de el fog bomlani, 
mivel nem stabil a konténmentben uralkodó körülmények között. 

Kashparov és mtsai [42] vizsgálataikban azt találták, hogy a ruténium-oxidok hatékonyan 
adszorbeálódnak a nikkel és rozsdamentes acél felületeken magas hımérsékleteken (927 °C-ig), 
így ezek az anyagok magas hımérsékleteken (927 °C-on) eredményesen alkalmazhatók baleseti 
helyzetekben vagy bizonyos technológiai mőveletek során a radioruténium adszorpciójára. 

Számos szerzı tanulmányozta a RuO4(g) kiválását rozsdamentes acélon. A kiégett főtıelem 
reprocesszálása során ugyanis RuO4 gáz képzıdhet (a salétromsavas oldat bepárlásakor vagy a 
ruténium savas oldatához adott erıs oxidálószer hatására; a hulladék kalcinálásakor és 
vitrifikációjakor), amely azután részben a berendezések rozsdamentes acélfelületein válik le. 

Sakurai és mtsai [100][101] tanulmányozták a RuO4(g) kiválását rozsdamentes acélon, 
valamint nikkel és réz felületeken alacsony nyomáson és szobahımérsékleten. Eredményeik azt 
mutatták, hogy az így létrejött fekete lerakódás nem RuO2, hanem peroxi-kötéső polimer 
(RuO4)n. 

Cains és mtsai [102] ezzel szemben azt találták, hogy a RuO4(g) lerakódása a rozsdamentes 
acél felületeken 150 °C-on és a fölött, a reprocesszáló üzemben elıforduló körülmények között, 
kristályos RuO2 és nem alakul ki kötés a RuO2 lerakódás és a rozsdamentes acél között. 
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Az elmúlt években Franciaországban (IRSN) több kísérletet folytattak a ruténium 
viselkedésének (kémiájának) tanulmányozása céljából egy hipotetikus súlyos baleset esetén a 
konténmentben uralkodó körülmények között. 

Vizsgálták a RuO4(g) stabilitását PWR konténmentre jellemzı körülmények között, 
valamint a RuO4(g) affinitását a PWR konténmentre reprezentatív felületekkel szemben. A 
vizsgálatok eredményeibıl azt a következtetést vonták le, hogy a RuO4(g) bomlása a gázfázisban 
megy végbe és a bomlási folyamatban a nedvesség, valamint a RuO2 lerakódás katalitikus 
szerepet játszik. A RuO4(g) nem mutatott speciális affinitást a vizsgált felületekkel szemben 
(rozsdamentes acél és epoxi festékkel bevont acél), és az XPS analízis nem utalt kémiai kötés 
kialakulására a ruténium-oxidok és a vas-oxidok vagy a festett felületek között. Vízgız 
jelenlétében (nedves levegıben) a RuO4(g) felezési idejére 90 °C-on körülbelül 5 h-t, míg 40 °C-
on 9 h-t kaptak [103]. 

Az XPS vizsgálatok eredményei arra utalnak, hogy a rozsdamentes acélon és az epoxi 
festékkel bevont acélon a RuO4(g) kiválásával létrejött lerakódások felületén a ruténium +4-es 
oxidációs állapotban, oxihidroxid formában volt jelen, amely a vizsgálatot folytatók szerint 
legnagyobb valószínőséggel hidratált vagy nem hidratált RuO(OH)2 lehet [24]. 

Egy súlyos reaktorbaleset során a konténmentben a különféle hasadási termékek jelenléte 
miatt nagy dózisintenzitás van. A zsomp víz vagy a levegı radiolízisével keletkezı oxidáló 
ágensek (különösen az ózon) a fém ruténiumot vagy a ruténium-dioxidot a +8-as oxidációs 
állapotig feloxidálhatják. Ezért vizsgálták, hogy a ruténium lerakódás potenciális forrása lehet-e 
az illékony RuO4(g)-nak egy súlyos reaktorbaleset során a konténmentben uralkodó körülmények 
között. 

A 40-90 °C-os hımérséklettartományban kísérletileg bizonyították, hogy egy súlyos baleset 
esetén a reaktor konténmentjében a levegı/vízgız radiolízisével keletkezı oxidáló közeg (O3) 
képes a ruténium-oxid lerakódás újbóli elpárologtatására [104][105]. Mind a tiszta O3-nal végzett 
oxidációs kísérletekben, mind a γ-besugárzásos tesztekben a hımérséklet és a levegı 
nedvességtartalmának a növelésével nıtt a képzıdı RuO4(g) mennyisége. A vízgız oxidációt 
fokozó hatását az OH˙ gyökök szerepével magyarázták. A tiszta ózon hatásánál a γ-besugárzás 
nagyobb mértékő Ru elpárolgáshoz vezetett, amelyet (mind száraz, mind nedves levegı esetén) a 
direkt radiolítikus reakciók eredményeképpen keletkezı O˙ és/vagy OH˙ gyökök nagyobb 
mennyiségének jelenlétével magyaráztak. 

Az IRSN-ben folytatott kísérletekhez hasonlóan Holm és mtsai tanulmányozták a RuO4(g) 
kiválását BWR konténmentre reprezentatív alumínium, réz és cink felületekre [106]. Vizsgálataik 
során nagymennyiségő Ru lerakódás jelent meg a kísérleti berendezés üvegfelületein. A 
különbözı felületekre kivált Ru formája nagyrészt hidratált RuO2 volt (részben a mérések nedves 
körülményei miatt). Az XRD analízis a réz minták felületén CuRuO2(OH)4 jelenlétét mutatta ki, 
amely 300 °C-on történı hevítés hatására elbomlott. A szerzık a RuO4(g) nagyobb mértékő 
kiválását tapasztalták a réz és cink felületeken, mint az alumíniumén. 
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3. CÉLKIT ŐZÉSEK 

A ruténiummal foglalkozó irodalomból ismert, hogy a RuO4(g) kis része nem bomlik el 
hőtés közben, és metastabil állapotban észlelhetı mennyiségben létezik szobahımérsékleten 
[20][22]. Munkám elsıdleges célja ennek az el nem bomló RuO4(g) hányadnak, amely egy 
levegıbetöréses reaktorbaleset során potenciálisan elérheti a konténmentet, a kvantitatív 
meghatározása volt, illetve azoknak a lehetséges tényezıknek az azonosítása, amelyek egy súlyos 
reaktorbaleset esetén a RuO4(g) gázfázisban maradó mennyiségét befolyásolhatják. 

Így célul tőztem ki annak vizsgálatát, hogy a különbözı hasadási termékekkel magas 
hımérsékleten, levegı atmoszférában lejátszódó reakciók milyen hatással vannak a lehőlt 
levegıárammal távozó gázhalmazállapotú Ru mennyiségére. 

Cézium-rutenát esetleges képzıdése növelheti a Ru illékonyságát egy levegıbetöréses 
reaktorbaleset során [76]. Ezért vizsgálni kívántam, hogy a Cs2RuO4 lehetséges képzıdése (a 
ruténium-oxidok cézium vegyületekkel történı magashımérséklető reakciója) hogyan 
befolyásolja a gázfázisban maradó ruténium mennyiségét a kilépı lehőlt levegıben. 

A hasadási termékek közül a cézium és a molibdén ruténiuménál jóval nagyobb 
illékonysága következtében egy súlyos baleseti szcenárió során a reaktor hőtıkörének hideg 
felületein korábban fog lerakódni, mint a ruténium-oxidok [45][46]. Ezért vizsgálni 
szándékoztam a csökkenı hımérséklető térben a Mo- és Cs-oxid lerakódás ruténium-oxidok 
bomlására/kiválására gyakorolt hatását, valamint a Cs/Cs-oxid lerakódásnak az irodalomban már 
említett [85] esetleges Ru megkötı képességét is. 

Egy levegıbetöréses baleset esetén a ruténium vegyületeknek a reaktor hőtıkörében való 
visszatartására és re-evaporációjára vonatkozó adatok szőkösek [44]. Levegıbetörés során a 
reaktor hőtırendszerének acélfelületei oxidálódni fognak. Ezért a ruténium primerkörben várható 
viselkedésének: kiválásának és újbóli elpárolgásának vizsgálatát terveztem a csökkenı 
hımérséklető térben rozsdamentes acél és oxidált rozsdamentes acél felületek mellett végzett 
vizsgálatokkal. 

A hımérséklet-gradiens mentén az acélfelületek ruténium-oxidok bomlására gyakorolt 
hatását össze kívántam hasonlítani egyéb: kvarc, alumínium-oxid, cirkónium és oxidált 
cirkónium felületek hatásával. Az irodalomban ugyanis számos helyen említik, hogy a RuO4 
bomlását (alacsony hımérsékleten, 100-150 °C körül) a rozsdamentes acél, az oxidált 
rozsdamentes acél, a kvarc/üveg felületek, valamint a tiszta felülethez képest az azon már 
jelenlévı/lerakódott RuO2 kristályok katalizálják. A különbözı anyagi minıségő felületek 
ruténium-oxidok kiválására és re-evaporációra gyakorolt hatását egyéb hasadási termékek 
jelenlétében is vizsgálni kívántam. 
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4. KÍSÉRLETI RÉSZ 

4.1. Oxidációs berendezés és mintavételezés 
A kísérleti berendezés elvi vázlatát a 15. ábra mutatja. A reakciótér egy függıleges 

kemencébe helyezett kvarccsı, amely a középsı részén (a kemence stabil hımérséklető 
szakaszán) nagyobb átmérıjő résszel van ellátva a vizsgálandó anyag számára. 

 
 

Kerámiadugó 

Betétcsı 
mintavevı rúddal 
vagy lemezzel 

Kvarccsı 

Szellızés 

Áramlásmérı 

Jégfürdı 

1 M NaOH – 0,05 M NaOCl 
abszorber oldat 

Pyrex-csı 

Levegı 
Adszorber 

Kemence Reakciótér 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. ábra. Az oxidációs berendezés vázlata 

 

A kemence három főtött szakasszal és programozható mikroprocesszoros szabályozással 
rendelkezik, amely a kemence középsı, 150 mm-es szakaszán 1-2 °C-on belüli pontossággal 
homogén és stabil hımérsékletet biztosít. A kemence felsı nyílását egy 65 mm hosszúságú 
kerámiadugóval zártuk le, hogy egyenletesen és reprodukálható módon csökkenı hımérséklető 
szakaszt nyerjünk. Az így kapott reakciótér hımérséklet-gradiensét termoelemmel határoztuk 
meg. 

A kísérletek során a mintát a vizsgált hasadási termékeket modellezı inaktív vegyületek 
vagy tiszta Ru fémpor (<5 mikron) ZrO2-dal hígított szilárdfázisú keveréke alkotta. Az inaktív Ru 
és egyéb hasadási termékek stabilis izotópjainak koncentrációja megegyezett az FZK-ban 
folytatott SASCHA kísérletekben használt koncentrációkkal [107], amellyel egy 44 MWd/kgU 
kiégési szintő üzemanyagot modelleztek (4. táblázat). A késıbbi táblázatokban szereplı „Ru+FP” 
jelölés a 4. táblázatban megadott összetételő keveréket jelenti. 

Az alkalmazott 171 Ncm3/min levegı (Messer sőrített levegı, adszorber: zeolit ioncserélı 
gyanta) térfogatáram mellett a ruténium párolgási sebessége elegendıen gyors volt ahhoz, hogy a 
mérés kezdetén a ruténium-oxidok egyensúlyi parciális nyomása kialakulhasson. (Az egyensúlyi 
parciális nyomás létrejöttét jelzi, ha konstans hımérséklet mellett a levegı áramlási sebességét 
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változtatva a magashımérséklető térbıl egységnyi térfogatú gázzal eltávozó ruténium 
mennyisége egy széles tartományon belül független a levegı áramlási sebességétıl.) A 
kemencének és a por mintának a vizsgálat hımérsékletére (1000, 1100 vagy 1200 °C) történı 
felfőtését követıen (1100 °C-nál ≈41 min) az izoterm méréseket a levegıáram indításával 
kezdtük. 

 

Vegyület 
Bemérési mennyiség 

100 g ZrO2 mátrixra (mg) 
CsI 71,3 

Cs2CO3 404,8 

Mo 394,8 

Se 5,9 

Sb 2,5 

Cd 13,2 

Te 69,6 

Sn 7,0 

Ag 7,4 

Ru 502,0 

Nd2O3 1111,1 

CeO2 405,8 

BaCO3 436,7 

ZrO2 570,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. táblázat. 44 MWd/kgU kiégési szintő üzemanyag 
hasadási termékeit modellezı keverék összetétele 
(SASCHA kísérletek [107]) 

 

A magashımérséklető reakciótérben képzıdı ruténium-oxidok (RuO3 és RuO4) nagy része, 
70-90%-a a csökkenı hımérséklető szakaszon RuO2 alakjában kiválik a gázáramból, míg kisebb 
hányaduk a kilépı gázáramban ≈10-6 bar parciális nyomást képviselve gáz alakban távozik. A 
reakciótér kivezetésének csökkenı hımérséklető szakaszán, a kemence magas hımérséklető 
zónájától a lényegében már szobahımérséklető (≈100 °C) szakaszig egy 185 mm hosszú 
betétcsövet helyeztünk el (L=185 mm, d külsı=6 mm, d belsı=4 mm). Ily módon a csökkenı 
hımérséklető térben lerakódó Ru mérés közben a betétcsı cseréjével eltávolítható, illetve 
mennyisége meghatározható. A gázáramban maradt RuO4-ot hipokloritos nátrium-hidroxid (1 M 
NaOH – 0,05 M NaOCl) oldatban abszorbeáltattuk11. Az abszorpció hatékonyságának növelése 
céljából az abszorber oldatot jégfürdıben hőtöttük [108]. 

Az elıkísérleteket követıen vizsgáltuk a magashımérséklető térbıl kibocsátott ruténium 
mennyiségének változását az idı függvényében különbözı ruténium tartalmú minták esetén, 
majd a ruténium-oxidok kiválását és re-evaporációját a csökkenı hımérséklető térben különbözı 
felületek esetén. Az elıkísérletek és a ruténium magashımérséklető térbıl való eltávozásának 
vizsgálata során a csökkenı hımérséklető tér felülete (betétcsı) minden esetben kvarc volt. 

                                                 
11 A RuO4 a tömény és híg sósavat egyaránt oxidálja klórgáz keletkezése közben. Vizes lúgoldatokban redukálódik 
és a rutenát(VI)anion, [RuO4]

2-, keletkezik. A diszkrét molekulákból álló, nemszubsztituált oxoanionokat tekintve 
csak a ruténium tetraéderes ionjai, a [RuVIIO4]

- és a [RuVIO4]
2- ismeretesek. Ha RuO4-ot hideg kálium-hidroxid 

oldatban oldjuk, akkor a K[RuVIIO4]-összetételő vegyület (perrutenát) fekete kristályai válnak ki. A száraz állapottól 
eltekintve ezek instabilis vegyületek, és víz hatására (különösen lúgos közegben) a narancsszínő [RuVIO4]

2--ionokká 
(rutenátokká) redukálódnak. A feltételezések szerint ennek a reakciónak a mechanizmusa oktaéderes köztitermékek, 
mint a [RuO4(OH)2]

3- és a [RuO4(OH)2]
2- képzıdésén keresztül értelmezhetı [23]. 
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4.1.1. Elıkísérletek tiszta fém Ru-mal, illetve egyéb hasadási termékekkel és UO2-dal 

A töltet minden esetben ≈5 mg Ru-ot tartalmazott 1 g ZrO2 porba keverve. Egyéb hasadási 
termékek mennyisége a mintában a 4. táblázatban feltüntetett arányoknak felelt meg. Két 
mérésben az egyéb hasadási termékeket is tartalmazó ZrO2 töltethez 100 mg UO2-ot is adtunk. 
Ezekben az elsı kísérletekben (késıbbiekben ‘a’-val jelölve) az abszorber oldat 1 M HCl volt és 
a reakciótér kivezetésének csökkenı hımérséklető szakaszába helyezett kvarc betétcsövet a 
mérés során nem cseréltük, azaz a már lerakódott RuO2-ot nem távolítottuk el a mérés ideje alatt 
(több óra). (Minden késıbbi mérésben az elnyeletı oldat 1 M NaOH – 0,05 M NaOCl oldat volt.) 
Az abszorber oldatot 30/60/120 percenként cseréltük. Az egyes mérésekhez tartozó 
paramétereket a 5. táblázat tartalmazza. 

Az elıkísérletek során a gázabszorber bevezetı csövében, valamint a magashımérséklető 
reakciótér tetején, a kivezetı csıben kvarcszőrıket helyeztünk el az esetleg képzıdı aeroszolok 
vizsgálata céljából. A kvarcszőrık felületét pásztázó elektronmikroszkópia (SEM) és energia 
diszperzív röntgen spektrometria (EDX), valamint szekunder targetos röntgenfluoreszcencia 
(XRF) módszerekkel vizsgáltuk. 

5. táblázat. Elıkísérletek mérési paraméterei 

Kísérlet Töltet Hımérséklet (°C) Megjegyzések 

a4 Ru 1100 - 

a5 Ru 1100 levegı: 300 cm3/min 

a6 Ru 1000 - 

a7 Ru 1100 
rozsdamentes acéllemez 
a kvarc betétcsıben 

a8 Ru 1200 - 

a9, a12 Ru 1100 nedves levegı 

a11 Ru 1100 száraz, majd nedves Ar 

a17 Ru + FP 1100 nedves levegı 

a18 Ru + FP + UO2 1100 nedves levegı 

a19 Ru + FP + UO2 1100 - 

4.1.2. Ruténium kibocsátás vizsgálata a magashımérséklető térbıl 

A magashımérséklető térbıl eltávozó Ru mennyiségének idıbeli változását ezekben a 
mérésekben úgy vizsgáltuk, hogy a kvarc betétcsövet az abszorber oldattal egyidejőleg cseréltük, 
1100 °C-os méréseknél 30, míg 1000 °C-os méréseknél 60 percenként. Az egyéb hasadási 
termékeket is tartalmazó kísérleteknél, a csökkenı hımérséklető térben lejátszódó kémiai 
folyamatok és termo-kromatográfiás jelenségek vizsgálata céljából az elsı betétcsıbe egy 
170 mm hosszú és 2 mm átmérıjő kvarc rudat helyeztünk. A kvarcrúd felületén lerakódott 
hasadási termékek axiális eloszlását mikroszkópikus röntgenfluoreszcencia (µ-XRF) módszerrel 
vizsgáltuk. 

4.1.2.1. Kísérletek tiszta fém Ru-mal és Mo-Ru-Rh-Pd ötvözettel 

Ebben a mérési sorozatban a ruténium párolgási sebességét hasonlítottuk össze tiszta Ru 
fémporból és a fehér zárványokat modellezı Mo-Ru-Rh-Pd ötvözetbıl. Az ötvözet kémiai 
összetételét (47 wt-% Mo, 27 wt-% Ru, 7 wt-% Rh, 19 wt-% Pd) 36,195 MWd/kgU kiégési 
szintő PWR üzemanyagra közölt irodalmi adat [109] alapján határoztuk meg. 
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Tiszta ruténiummal végzett méréseknél a töltet 1 g ZrO2 porba kevert ≈5 mg Ru fémport 
tartalmazott. Mo-Ru-Rh-Pd ötvözet vizsgálata esetén 1 g ZrO2 mátrix 5 mg Ru tartalmú 
(≈18,52 mg) porított ötvözetet vagy az ötvözeten kívül egyéb hasadási termékeket is tartalmazott 
a 4. táblázatban megadott arányoknak megfelelıen. Meg kell jegyezni, hogy az ötvözetes 
mérésekben a Mo koncentrációja a töltetben 2,2-szerese volt SASCHA kísérletekben használt 
mennyiségnek. A mérési paramétereket a 6. táblázat foglalja össze. 

6. táblázat. Tiszta ruténiummal és Mo-Ru-Rh-Pd ötvözettel végzett mérések paraméterei 

Kísérlet Töltet Hımérséklet (°C) Megjegyzések 

7 Ru 1000 - 

8, 9, 33 Ru 1100 - 

2 ötvözet 1000 - 

1, 3 ötvözet 1100 - 

5 ötvözet + FP 1000 - 

4, 6 ötvözet + FP 1100 - 

4.1.2.2. Különbözı hasadási termék csoportok hatásának vizsgálata 

A különbözı hasadási termékeknek a ruténium oxidációjára, valamint a ruténium-oxidok 
csökkenı hımérséklető térben való terjedésére, illetve bomlására/kiválására gyakorolt hatásának 
tanulmányozása céljából azokat 4 karakterisztikus csoportba osztottuk: 

� fémek (Mo, Se, Sn, Ag, Sb, Cd, Te) 

� Ba vegyületek (BaO/BaCO3) 

� ritkaföldfém-oxidok (Nd2O3, CeO2) 

� Cs vegyületek (CsI, Cs2CO3). 

A kísérletsorozatban 1 g ZrO2 töltethez az 5 mg Ru-mal együtt a hasadási termék csoportot 
modellezı keveréket adtunk. A töltetben a Ru és az egyes hasadási termékek egymáshoz 
viszonyított koncentrációi megegyeztek a 4. táblázatban megadott értékekkel. 

Cs2RuO4 képzıdése növelheti a Ru illékonyságát [76], valamint megváltoztathatja 
transzport tulajdonságait és bomlási/kiválási mechanizmusát a csökkenı hımérséklető térben. 
Ezért elsıdleges fontosságú a ruténium-oxidok cézium vegyületekkel történı magashımérséklető 
reakcióinak megértése. Ennek céljából a Ru-nak CsI-dal és Cs2CO3-tal alkotott, különbözı (a 
Cs2RuO4-nak megfelelı sztöchiometrikus, illetve sztöchiometrikus alatti és feletti) mólarányú 
szilárdfázisú keverékeinek oxidációját tanulmányoztuk magashımérséklető levegıáramban. A 
töltet minden esetben ≈5 mg Ru-ot tartalmazott különbözı mennyiségő CsI – Cs2CO3 keverékkel 
(Cs:Ru=0,56; 1,00; 1,51; 2,01 és 4,03) 1 g ZrO2 mátrixban. A CsI és Cs2CO3 relatív mennyisége 
minden esetben megegyezett a 4. táblázatban feltüntetett aránnyal. (A Cs:Ru mólaránya 
44 MWd/kgU kiégési szintő üzemanyagban 0,56.) 

Mivel a cézium illékonysága mind redukáló (H2), mind oxidáló (vízgız, levegı) 
atmoszférában jóval nagyobb, mint a ruténiumé, egy súlyos baleseti helyzetben a hasadási termék 
Cs a reaktor hőtıkörének hideg felületein korábban fog lerakódni, mint a ruténium-oxidok 
[45][46]. A csökkenı hımérséklető térben a lehetséges Mo és Cs lerakódások ruténium-oxidok 
bomlására gyakorolt hatásának vizsgálata céljából elıször a kvarc mintavevı csövek felületét 
vontuk be 4,55 mg Mo fémpor vagy 0,76 mg CsI – 5,91 mg Cs2CO3 keverék 1 g ZrO2-ból 
levegıáramban (171 Ncm3/min) 1100 °C-on történı 30 perces elpárologtatásával, majd ezeket a 
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betétcsöveket olyan mérésekben használtuk, ahol a töltet csak Ru fémport tartalmazott. A 
kísérleti paramétereket az 7. táblázat foglalja össze. 

7. táblázat. Különbözı hasadási termék csoportokkal végzett mérések paraméterei 

Kísérlet Töltet Hımérséklet (°C) Megjegyzések 

18 Ru + Mo csoport 1000 - 

15, 17 Ru + Mo csoport 1100 - 

24 Ru 1100 betétcsı Mo lerakódással 

20 Ru + Ba vegyületek 1000 - 

13 Ru + Ba vegyületek 1100 - 

21 Ru + ritkaföldfém-oxidok 1000 - 

14 Ru + ritkaföldfém-oxidok 1100 - 

19 Ru + Cs vegyületek 1000 Cs:Ru=0,56 

11, 22 Ru + Cs vegyületek 1100 Cs:Ru=0,56 

32 Ru + Cs vegyületek 1100 Cs:Ru=1,00 

35 Ru + Cs vegyületek 1100 Cs:Ru=1,51 

31 Ru + Cs vegyületek 1100 Cs:Ru=2,01 

34 Ru + Cs vegyületek 1100 Cs:Ru=4,03 

30 Ru 1100 betétcsı Cs lerakódással 

4.1.3. Különbözı anyagi minıségő felületek hatása a ruténium-oxidok bomlására 

A felület minıségének a ruténium-oxidok bomlására és re-evaporációjára gyakorolt hatását 
a csökkenı hımérséklető (1100-100 °C) térben elhelyezett, különbözı anyagú: kvarc, 
rozsdamentes acél, alumínium-oxid (L=185 mm, d külsı=6 mm, d belsı=4 mm), valamint E110-es 
burkolatból (L=185 mm, d külsı=9,13 mm, d belsı=7,73 mm) készített betétcsövek segítségével 
vizsgáltuk. A mérés teljes ideje alatt (360 min) egy betétcsövet használtunk, azaz a már 
lerakódott RuO2-ot nem távolítottuk el a csökkenı hımérséklető térbıl, így a különbözı 
minıségő felületekrıl történı re-evaporáció vizsgálható. Az abszorber oldatot 30/60 percenként 
cseréltük. 

A csökkenı hımérséklető térben lejátszódó kémiai folyamatok és termo-kromatográfiás 
jelenségek megértése céljából a betétcsıbe annak anyagával megegyezı anyagú rudat (kvarc: 
L=170 mm, d=2 mm, alumínium-oxid: L=185 mm, d=2 mm) vagy lemezt (rozsdamenetes acél: 
185 mm×3,8 mm×0,3 mm, E110: 185 mm×7,5 mm×0,7 mm) helyeztünk. A mérést megelızıen a 
kvarc és alumínium-oxid betétcsöveket és rudakat 1100 °C-on 1 órán keresztül levegın 
izzítottuk; a rozsdamentes acél és E110-es betétcsöveket és lemezeket pedig ultrahangos 
fürdıben kétszer acetonban, majd kétszer etanolban mostuk. A kvarc és alumínium-oxid rudak 
felületén lerakódott elemek axiális eloszlását mikroszkópikus röntgenfluoreszcencia (µ-XRF) 
módszerrel vizsgáltuk. A rozsdamentes acéllemezek felületén kivált hasadási termékek 
morfológiájának és mennyiségének vizsgálatára pásztázó elektronmikroszkópia (SEM) és energia 
diszperzív röntgen spektrometria (EDX) módszereit használtunk. 

A töltet minden esetben 1 g ZrO2-ba kevert ≈5 mg Ru fémpor vagy ≈5 mg Ru tartalmú, 
egyéb hasadási termékeket a 4. táblázatban feltüntetett arányoknak megfelelı mennyiségben 
tartalmazó keverék volt. 

Mivel egy súlyos baleseti szcenárió során a reaktor hőtırendszerének felületein Mo és Cs 
lerakódások, illetve oxidált fémfelületek is elıfordulhatnak, vizsgáltuk ezen hasadási 
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termékeknek, valamit rozsdamentes acél és cirkónium felületek esetén az oxidrétegnek a 
ruténium-oxidok bomlására/kiválására gyakorolt hatását. 

4.1.3.1. Molibdén és cézium felvitele a betétcsövekre 

A ruténium-oxidok molibdénnel ill. céziummal borított felületekkel szembeni 
reaktivitásának vizsgálatához elıször a betétcsı felületét vontuk be ≈3,95 mg Mo fémpor vagy 
≈1,43 mg CsI – ≈8,10 mg Cs2CO3 keverék 1 g ZrO2-ból levegıáramban (171 Ncm3/min) 
1100 °C-on történı 30 perces elpárologtatásával, majd az így elıkezelt betétcsövet használtuk 
egy tiszta Ru-os mérésben. 

Mivel rozsdamenetes acélcsı esetén a Mo és Cs felpárologtatása során magának a 
betétcsınek az anyaga is oxidálódott, referenciamérést végeztünk egy, a készülék csökkenı 
hımérséklető szakaszán (1100-100 °C) levegıáramban (171 Ncm3/min) 30 percig elıoxidált 
rozsdamentes acélcsıvel. A levegıben oxidált vagy elıoxidált acélcsövek felületén képzıdött 
oxid réteg kis darabokban vált le. 

4.1.3.2. Rozsdamentes acél és E110-es betétcsövek elıoxidációja vízgızben 

Az oxidált fémfelületek ruténium-oxidok bomlására/kiválására gyakorolt hatásának 
vizsgálata céljából a rozsdamentes acél (EN 1.4301; Fe, ≤ 0,07 wt-% C, ≤ 0,75 wt-% Si, 
≤ 2,00 wt-% Mn, ≤ 0,045 wt-% P, ≤ 0,015 wt-% S, 17,5-19,5 wt-% Cr, 8,0-10,5 wt-% Ni, 
≤ 0,11 wt-% N) betétcsöveket és lemezeket vízgızben (vízgız: 0,55 g/min, Ar: 99 Ncm3/min) 
850 °C-on 9240 s-ig oxidáltuk. Mivel a vízgızös elıoxidációkhoz használt kemence mindössze 
≈130 mm hosszú stabil hımérséklető szakasszal rendelkezik, a 185 mm hosszú rozsdamentes 
acél betétcsövek és lemezek felületén a magashımérséklető végtıl számított 130 mm-es 
szakaszon a becsült oxidréteg vastagsága körülbelül 5 µm volt [110]. A rozsdamentes acél 
felületén vízgızös oxidációval képzıdött oxidréteg nagy lapokban vált le. A SEM/EDX vizsgálat 
eredményei azt mutatták, hogy a vízgızös oxidációt követıen a rozsdamentes acéllap felülete 
nagyrészt vas-oxidból állt, alacsony Cr-, Ni- és Mn-tartalommal. Azokon a részeken, ahol a külsı 
oxidréteg lehullott a felületrıl, a felület Cr- (és Mn-) tartalma nagyobb, míg a Fe- és Ni-tartalma 
kisebb volt, mint az eredeti rozsdamentes acélé. 

Az E110-es (Zr, 1,0 wt-% Nb, 0,05 wt-% O, 0,01 wt-% Fe, 0,01 wt-% Hf) betétcsöveket és 
lapokat vízgızben (vízgız: 0,55 g/min, Ar: 99 Ncm3/min) 800 °C-on 2950 s-ig, és 1100 °C-on 
100 s-ig oxidáltuk. A képzıdött oxidréteg becsült vastagság ≈10 µm volt a 800 °C-on és ≈20 µm 
az 1100 °C-on elıoxidált minták esetében a magashımérséklető végtıl számított 130 mm-es 
szakaszon. 

A különbözı vizsgált felületeket és a hozzájuk tartozó mérési paramétereket a 8. táblázat 
tartalmazza. 
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8. táblázat. Különbözı felületekkel végzett mérések paraméterei 

Kísérlet Felület (1100-100 °C) Töltet (1100 °C) 

36 kvarc Ru 

38 kvarc Mo lerakódással Ru 

41 kvarc Cs lerakódással Ru 

44 kvarc Ru + FP 

37 rozsdamentes acél (SS) Ru 

43 levegıben elıoxidált SS Ru 

39 levegıben elıoxidálódott SS Mo lerakódással Ru 

42 levegıben elıoxidálódott SS Cs lerakódással Ru 

53 vízgızben 850 °C-on elıoxidált SS Ru 

45 SS Ru + FP 

54, 55 vízgızben 850 °C-on elıoxidált SS Ru + FP 

46 E110 Ru 

47 vízgızben 1100 °C-on elıoxidált E110 Ru 

50 vízgızben 800 °C-on elıoxidált E110 Ru 

51 E110 Ru + FP 

49 vízgızben 800 °C-on elıoxidált E110 Ru + FP 

56, 60 alumínium-oxid Ru 

57, 61 alumínium-oxid Mo lerakódással Ru 

58 alumínium-oxid Cs lerakódással Ru 

59 alumínium-oxid Ru + FP 

4.2. Ruténium anyagmérleg meghatározása 
4.2.1. A csökkenı hımérséklető térben kivált Ru mennyiségi meghatározása 

Az adott mintavételi idı alatt a csökkenı hımérséklető térben lerakódott „hasadási 
termékek” mennyiségét (∆m) a kvarc és alumínium-oxid betétcsövek használat elıtti és utáni 
tömegmérésével kaptuk meg. Ez a kivált RuO2 mennyiségével egyezik meg, ha a ruténiumon 
kívül más hasadási termék nem volt jelen a töltetben. A fém betétcsövek esetén a lerakódott 
komponensek mennyisége tömegméréssel nem volt meghatározható a csı anyagának 
(rozsdamentes acél, E110) oxidációja miatt. A rozsdamentes acél felületén képzıdött oxidréteg 
erısen leváló volt, az E110-es csınek pedig a breakaway hımérséklettartományba esı szakasza 
szinte porrá degradálódott a 360 perces levegıs oxidáció során (16. ábra). 

 
16. ábra. Vízgızben 800 °C-on elıoxidált E110-es csı képe a 360 perces levegıs oxidációt követıen a csökkenı 
hımérséklető szakaszon, tiszta fém ruténium oxidációja mellett (kísérlet: 50): (a) teljesen eloxidálódott (ZrO2) 
≈1100 °C-os, magashımérséklető vég, (b) breakaway hımérséklettartományba (≈1050-950 °C) esı, erısen 
degradálódott szakasz, (c) a 800 °C-os vízgızös oxidáció során keletkezett fekete, kompakt oxidréteg (a levegıs 
oxidáció során ≈600 °C-os rész). 
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Kvarc betétcsı használata esetén a RuO2 formájában lerakódó Ru mennyiségét egyéb 
hasadási termékek jelenlétében úgy határoztuk meg, hogy a RuO2-ot redukáló atmoszférában 
(5% H2 + N2: 150 Ncm3/min) 1100 °C-on történı 5 órás hevítéssel fém Ru-má alakítottuk, majd a 
fém Ru-ot hipokloritos nátrium-hidroxid (1 M NaOH – 0,05 M NaOCl) oldattal a kvarc betétcsı 
felületérıl leoldva, a kapott oldat Ru tartalmát spektrofotometriásan határoztuk meg. Ez a 
redukciós eljárás megbízható eredményt adott más hasadási termékek, úgymint Mo, Cs és Te 
jelenlétében is. 

4.2.2. Az abszorber oldat Ru tartalmának meghatározása 

Az elnyeletıként vagy oldószerként használt hipokloritos nátrium-hidroxid (1 M NaOH – 
0,05 M NaOCl) oldat Ru tartalmát spektrofotometriásan határoztuk meg. A Ru-ot hétvegyértékő 
(perrutenát) formában, 380 nm-en mértük. A módszer kimutatási határa 6,2 µg Ru. A moláris 
abszorpciós koefficiensre: [ ]

113380

4RuO
cmmoldm32027ε −−

− ⋅⋅⋅±= -t kaptunk. (Larsen és Ross 

385 nm-re [ ]
113385

4RuO
cmmoldm102150ε −−

− ⋅⋅⋅±= -t határoztak meg [108].) 

4.2.3. Töltet maradék Ru tartalmának meghatározása 

A kísérleteket követıen néhány kiválasztott töltet maradék Ru tartalmát 
tömegspektrometriás méréssel határoztuk meg. A mérések AEI MS702/R kettıs fókuszálású 
szikraionforrású tömegspektrométerrel (SSMS) történtek, amely Mattauch-Hertzog geometriával 
rendelkezik. A mintákat achát mozsárban négyszeres mennyiségő ultratiszta grafittal (ultra® 
carbon) kevertük el. A grafit ismert mennyiségő kálium-hexakloro-platinátot tartalmazott belsı 
standardként. Az elektródokat polietilén présdugókban hidraulikus préssel 1500 MPa nyomással 
készítettük. A minták ionizálása nagyfeszültségő (20 kV), rádiófrekvenciás (100 Hz) 
szikráztatással történt, 100 µs impulzus hosszal. A tömegspektrumokat hagyományos Q2 
fotolemezen rögzítettük, majd elıhívás után Zeiss MD-100 mikrodenzitométeren értékeltük ki. 

4.2.4. A kvarcszőrık Ru tartalmának meghatározása 

A kvarcszőrıkön összegyőjtött elemek mennyiségi analíziséhez szekunder targetos 
röntgenfluoreszcencia (XRF) módszert használtunk. A mérési elrendezésben ezüstanódos 
diffrakciós röntgencsövet alkalmaztunk, ezüst szekunder target felhasználásával, hogy a ruténium 
Kα vonalát gerjeszteni tudjuk. Ennél az energiánál a számunkra fontos elemek közül a Mo, Zr és 
Ru jelenléte közvetlenül a K vonalaikból, még a Cs az L vonalából meghatározható. Az 
alkalmazott nagyfeszültség 50 kV, az áram 30 mA volt. A röntgenspektrumokat Canberra Si(Li) 
detektorral vettük fel. A karakterisztikus röntgenvonalak intenzitásait az AXIL kóddal [111] 
értékeltük ki. 

A kvarcszőrıkön összegyőjtött aeroszol részecskék egyedi összetételét és méreteloszlását 
Philips SEM 505 típusú pásztázó elektronmikroszkóp, LINK AN 10/55S típusú EDX detektor, 
JEOL Superprobe 733 típusú elektronsugaras mikroanalizátor és Oxford gyártmányú 
vékonyablakos EDX analizátor segítségével vizsgáltuk. A kvarcszőrı minták felületét elektromos 
töltıdésük miatt elızetesen vékony porlasztott szénréteggel vontuk be. A pásztázó 
elektronmikroszkóp 20, esetenként 25 kV gyorsító feszültség és néhány nA mintaáram mellett 
üzemelt. 
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4.3. A kvarc és alumínium-oxid rudak felületén lerakódott elemek axiális 
eloszlásának vizsgálata µ-XRF módszerrel 
A kvarc rudak felületének vizsgálatakor a röntgensugárnyalábot ezüstanódos, míg az 

alumínium-oxid rudak vizsgálata esetén volfrámanódos diffrakciós röntgencsı szolgáltatta. A 
80 µm átmérıjő (FWHM) nyaláb elıállítására polikapilláris mini-lencse (IfG, Németország) 
szolgált. A mérések során az Ag-anódos röntgencsı 40 kV nagyfeszültségen és 40 mA áramon, 
míg a W-anódos röntgencsı 40 kV nagyfeszültségen és 50 mA áramon üzemelt. A mintát egy 
számítógép-vezérelt, három egymásra merıleges irányban léptethetı mintatartó asztalra 
helyeztük, amely a mintát a kapilláris elıtt mozgatta. Mivel a mintatartó asztal mozgathatósága a 
minta méretéhez képest relatív kicsi, ezért az eredetileg 170 és 185 mm hosszú rudakat két, ill. 
három darabra vágtuk. A röntgenspektrumokat 1 mm-es lépésközönként 100 s-ig Canberra Si(Li) 
detektorral vettük fel. A karakterisztikus röntgenvonalak intenzitásait az AXIL kóddal [111] 
értékeltük ki. A Mo-t, Ru-ot és Cd-ot a K vonalaikból, míg a Cs-ot, I-ot és Te-t az L vonalaikból 
határoztuk meg. 

A vizsgált (Mo-Kα, Mo-Lα, Ru-Kα, Ru-Lα, Cd-Kα, Cs-Lα, I-Lα, Te-Lα) vonalakra 
vonatkozó relatív érzékenységét MoO3, CsBr és ZnTe vékony standard minták (Micromatter), 
valamint 5 µl, polipropilén röntgen-filmre felcseppentett 1 g/l-es Mo, Ru és Cs standard oldatok 
(Spectrascan) és egy multielemes (23 elemet 1 g/l-es koncentrációban tartalmazó) ICP standard 
oldat (Merck #11355 Multi Element Standard IV) mérésével határoztuk meg. 

4.4. Rozsdamentes acéllemezek felületének vizsgálata SEM/EDX módszerrel 
A rozsdamentes acéllapokon lerakódott Ru és egyéb hasadási termékek vizsgálatát egy 

INCA Energy 200 (Oxford Instruments) típusú energia diszperzív röntgenspektométerrel 
felszerelt JEOL Superprobe 733 mikroszondával végeztük. A Si(Li) röntgendetektor ultravékony 
ablakkal rendelkezik, amely lehetıvé teszi az ultrakönnyő elemek (C, N, O) mérését is. Az 
eredetileg 185 mm hosszú rozsdamentes acéllemezeket az elektronmikroszkóp mintatartójának 
megfelelı 20-25 mm-es darabokra vágtuk. Az elektronsugaras mikroanalizátor visszaszórt 
elektron (BSE) módban üzemelt 20 kV gyorsítófeszültség és 5,5 nA mintaáram mellett. A 
röntgenspektrumok győjtése az OXFORD ISIS software segítségével történt. A 
röntgenspektrumok felvételét 1 mm-es lépésközönként 50 s-os mérési idıkkel végeztük. Az 
elemi koncentrációkat ZAF korrekciós eljárással (Oxford Instruments) határoztuk meg, amely 
figyelembe veszi a vizsgált minta felszínközeli régióiban jelenlévı elemek atomszám (Z), 
abszorpció (A) és fluoreszcencia (F) hatásait. 

A BSE képeket 400, 1000, 1500 és 2000-szeres nagyítások mellett rögzítettük. Kvantitatív 
EDX analízist végeztünk: (i) 400-szoros nagyítás mellett a teljes látómezınek megfelelı területen 
(≈0,07 mm2) valamint (ii) egyedi kristályokon és részecske aggregátumokon. 
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5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

A magashımérséklető reakciótérben a ruténium-oxidok (RuO3+RuO4) átlagos parciális 
nyomását (p kemence) a lerakódott (∆m lerakódott) és abszorbeált (∆m abszorbeált) ruténium teljes 
mennyiségébıl, míg a kilépı szobahımérséklető gázáramban a RuO4 átlagos parciális nyomását 
(p kilépı levegı) az abszorbeált Ru mennyiségébıl (∆m abszorbeált) és az adott mintavételi idı alatt 
átáramlott gáz térfogatából (V levegı) számítottuk. A kilépı gázáramban mért ruténium-oxid 
parciális nyomásoknak (p kilépı levegı) megfelelı egyensúlyi hımérséklet értékeket (t egyensúlyi) a (3) 
és (5) egyensúlyi egyenletek alapján számítottuk. 

5.1. Az elıkísérletek eredményei (kvarcfelületre kapott eredmények) 
Az elıkísérletek során Ru fémport oxidáltunk ZrO2 mátrixból többnyire 1100 °C-on és 

171 Ncm3/min levegıáramban. Az oxigén szerepét ellenırzı vizsgálatban (9. táblázat, a11) a 
ZrO2-dal hígított 5 mg Ru fémport 1100 °C-on 2 órán keresztül elıször száraz, majd további 
2 órán át nedves, nagytisztaságú argonáramban hevítettük. Ruténium sem a csökkenı 
hımérséklető szakaszon (a kivezetı csı felületén), sem az elnyeletı oldatban nem jelent meg. 

9. táblázat. Elıkísérletek mérési paraméterei és a kísérlet idıtartama alatt az abszorber oldatban megjelenı Ru 
hányad 

Kísérlet Töltet 
Hımérséklet 

(°C) 
Idıtartam 

(min) 
Megjegyzések Kibocsátott Ru (%) 

a4 Ru 1100 480 - 3,8 

a5 Ru 1100 360 levegı: 300 cm3/min 8,4 

a6 Ru 1000 483 - 2,7 

a7 Ru 1100 360 
rozsdamentes acéllemez 
a kvarc betétcsıben 

4,1 

a8 Ru 1200 270 - 10 

a9 Ru 1100 480 nedves levegı 9,3 

a12 Ru 1100 480 nedves levegı 9,2 

a11 Ru 1100 240 száraz, majd nedves Ar 0 

a17 Ru + FP 1100 405 nedves levegı 5,4 

a18 Ru + FP + UO2 1100 420 nedves levegı 16 

a19 Ru + FP + UO2 1100 300 - 16 

A magashımérséklető reakciótérben (1000-1200 °C-on), levegıáramban a Ru RuO3 és 
RuO4 formájában elpárolgott, majd a kemence kivezetı szakaszán, körülbelül 1100 és 600 °C 
között a RuO3, valamint a RuO4 nagy része elbomlott, és jellegzetes mélykék RuO2 kristályok 
(CVD) képzıdtek. A ruténiumnak mindössze 5-10%-a érte csak el a szobahımérséklető 
abszorber oldatot (1 M HCl) a kísérlet teljes ideje alatt (több óra; lásd. 9. táblázat). Az 
elıkísérleteknél egy kvarc betétcsövet használtunk egy mérés során, azaz a már lerakódott RuO2-
ot nem távolítottuk el a csökkenı hımérséklető térbıl. Így a kísérlet késıi fázisában a Ru 
kibocsátás forrása a RuO2 újbóli elpárolgása (oxidációja) volt, amely ≈10-6 bar ruténium-oxid 
parciális nyomást eredményezett a kilépı gázáramban (17. ábra). Kärkelä és mtsai [84] azt 
tapasztalták, hogy amíg a Ru kibocsátás sebessége a magashımérséklető térbıl, és a kiválás 
sebessége a hımérséklet-gradiens mentén állandó volt, addig a mérés végén a gázhalmazállapotú 
RuO4 mennyisége a kilépı lehőlt levegıben növekedett. Néhány esetben hasonló jelenség volt 



 49 

megfigyelhetı a mi méréseinkben is (17. ábra), feltételezhetıen a RuO2 lerakódás növekvı re-
evaporációs sebessége miatt a kísérlet késıi fázisában. 

A szobahımérséklető kilépı levegıben mért RuO4 parciális nyomás, amely 10-7-10-5 bar 
között változott, több nagyságrenddel nagyobb, mint a RuO3+RuO4 rendszer egyensúlyi parciális 
nyomás értéke azonos hımérsékleten (≈10-20 bar 25 °C-on [21]). Magasabb kemence hımérséklet 
(17. ábra, a8) vagy nagyobb levegı térfogatáram (17. ábra, a5) mellett, nagyobb RuO4 parciális 
nyomások jelentek meg a kilépı levegıben. Ez azzal magyarázható, hogy a RuO4 RuO2-dá 
történı (felület/RuO2 katalizált) bomlásának sebessége nem volt elég gyors ahhoz, hogy az adott, 
csökkenı hımérsékletnek megfelelı egyensúlyi parciális nyomások kialakulhassanak. 
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17. ábra. RuO4 parciális nyomása a kilépı levegıáramban 

(A reakciótér hımérséklete minden esetben 1100 °C volt két kísérlet kivételével; az ábrán jelölve.) 

A VTT-ben folytatott hasonló kísérletekkel szemben [83][85], az adott mérési körülmények 
között aeroszol képzıdést nem tapasztaltunk. (A finn kísérletekben a nagymennyiségő aeroszol 
képzıdést az általuk használt, a miénkénél körülbelül 30-szor nagyobb gáz térfogatáram 
okozhatta.) A gázabszorber bevezetı csövében, valamint a magashımérséklető reakciótér tetején, 
a kivezetı csıben elhelyezett kvarcszőrıkön elektronmikroszkópos vizsgálattal RuO2 
részecskéket nem találtunk, és a szőrıkön XRF módszerrel meghatározott Ru mennyisége a töltet 
kiindulási Ru tartalmának 1%-a alatt volt. A kvarcszőrık használata nem befolyásolta az 
abszorber oldatokban megjelenı Ru mennyiséget. 

A csökkenı hımérséklető térben a rozsdamentes acél (SS) felületek Ru kibocsátásra 
gyakorolt hatásának vizsgálata céljából egy 0,5 mm vastag 170×2,6 mm-es rozsdamentes 
acéllemezt helyeztünk el a kvarc betétcsıben (9. táblázat és 17. ábra, a7). A rozsdamentes 
acéllemezen és a kvarccsı felületén képzıdött RuO2 lerakódás morfológiája és 
hımérséklettartománya megegyezett. A lerakódott Ru mennyiségét a rozsdamentes acéllemez 
oxidációja miatt súlyméréssel nem tudtuk meghatározni. 

Körülbelül 5% vízgız tartalmú levegıt használva, a vízgız csökkentette a RuO4 RuO2-dá 
történı bomlását és a száraz levegıhöz képest nagyobb RuO4 parciális nyomást (≈1,5-2·10-6 bar) 
eredményezett a kilépı gázáramban (9. táblázat és 17. ábra, a9 és a12). (Ezekben a mérésekben 
kevesebb RuO2 vált ki a betétcsövek felületén és valamivel több az abszorber oldathoz vezetı 
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csıvezetéken.) A VTT–kísérletekben [85] 1027 °C-on a levegıáramba adott kismennyiségő 
vízgız szintén növelte a gázhalmazállapotú RuO4 mennyiségét a kilépı levegıben a száraz 
körülményekhez viszonyítva. A készüléken áthaladt Ru teljes mennyiségének (gáz+aeroszol) a 
gázhalmazállapotú hányada ≈40% volt száraz levegıáramban. Ez a rész ≈70%-ra növekedett, ha 
a vízgız térfogathányadát legalább 10%-ra növelték, és a legmagasabb értékét (≈90%-ot) 30 °C-
on vízgızzel telített levegıben érte el. Ha azonban a vízgız térfogathányadát 10% fölé növelték, 
a gázhalmazállapotú RuO4 frakció a száraz levegıben mért érték alá csökkent. 

Ha egyéb hasadási termékek is jelen voltak a töltetben (9. táblázat és 17. ábra, a17), a Ru 
kibocsátás kisebb intenzitással és bizonyos idıkéséssel indult meg a tiszta Ru fémpor ZrO2 
mátrixból történı oxidációjához viszonyítva. Ha az egyéb hasadási termékek mellett 100 mg 
UO2-ot is adtunk a mintához (9. táblázat és 17. ábra, a18 és a19), a ruténium-oxidok parciális 
nyomása a kilépı levegıben (egy inkubációs idı követıen) nagyobb volt (≈4·10-6 bar), mint Ru 
fémpor vagy Ru fémpor + egyéb hasadási termékek oxidációja esetén. Ez valószínőleg a BaUO4 
BaCO3-ból és UO2-ból 1000 °C feletti hımérsékleteken bekövetkezı képzıdésének az 
eredménye (lásd. még 5.2.3.2 fejezet). A Ru kibocsátásban tapasztalt késés az ≈5% vízgızt 
tartalmazó nedves levegıben (17. ábra, a18) nagyobb volt, mint száraz levegı (17. ábra, a19) 
esetén. Egy hosszabb idıt követıen azonban az eltávozó Ru mennyiségében nem volt különbség 
a nedves és száraz levegı között. 
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5.2. Ruténium kibocsátás a magashımérséklető térbıl (kvarcfelületre kapott 
eredmények) 
A magashımérséklető térbıl eltávozó ruténium mennyiségének idıbeli változását ezekben 

a mérésekben úgy vizsgáltuk, hogy a kvarc betétcsövet az abszorber oldattal egyidejőleg 
cseréltük, 1100 °C-os méréseknél 30, míg 1000 °C-os méréseknél 60 percenként. Ezeknél a 
kísérleteknél tehát a csökkenı hımérséklető szakaszon lerakódott RuO2-ot szabályos 
idıközönként eltávolítottuk. A kvarc betétcsövek abszorber oldattal szimultán cseréje mellett 
végzett vizsgálatok paramétereit, a mérés teljes idejéhez (t teszt) tartozó ruténium 
anyagmérlegeket, valamint 1100 °C-os oxidáció esetén 90 min alatt, és 1000 °C-os oxidáció 
esetén 300 min alatt az abszorber oldatban megjelenı, illetve a csökkenı hımérséklető tér 
kvarcfelületein lerakódó ruténium teljes mennyiségét a 10. táblázat foglalja össze. 

10. táblázat. A kvarc betétcsı és az abszorber oldat egyidejő cseréje mellett végzett mérések paraméterei és 
ruténium anyagmérlegei 

Lerakódott Ru (%) Kibocsátott Ru (%) 
Kísérlet Töltet 

T kemence 
(°C) 

t 
(min) 

t teszt 
(min) 

Megjegy-
zések t t teszt t t teszt 

7 Ru 1000 300 540 - 97 98 4,3 4,5 

2 ötvözet 1000 300 600 - 49 54 32 41 

5 ötvözet + FP 1000 300 660 - 31 32 55 63 

18 Ru + Mo csoport 1000 300 420 - 59 59 39 39 

20 Ru + Ba vegyületek 1000 300 660 - - 84 - 10 

21 Ru + ritkaföldfém-oxidok 1000 300 720 - - 55 - 11 

19 Ru + Cs vegyületek 1000 300 300 Cs:Ru=0,56 85 85 9,1 9,1 

8 Ru 1100 90 90 - 100 100 2,8 2,8 

9 Ru 1100 90 90 - 97 97 2,7 2,7 

33 Ru 1100 90 90 - 100 100 2,6 2,6 

1 ötvözet 1100 90 150 - 77 78 16 17 

3 ötvözet 1100 90 150 - 67 71 19 24 

4 ötvözet + FP 1100 90 180 - 59 60 25 30 

6 ötvözet + FP 1100 90 180 - 67 67 27 29 

15 Ru + Mo csoport 1100 90 150 - 67 67 13 13 

17 Ru + Mo csoport 1100 90 150 - 76 77 13 13 

24 Ru 1100 - 60 
betétcsı Mo 
lerakódással 

- 93 - 7,0 

13 Ru + Ba vegyületek 1100 90 210 - 46 58 2,9 4,9 

14 Ru + ritkaföldfém-oxidok 1100 90 480 - 38 66 3,0 9,2 

11 Ru + Cs vegyületek 1100 90 120 Cs:Ru=0,56 89 89 3,6 3,6 

22 Ru + Cs vegyületek 1100 90 90 Cs:Ru=0,56 96 96 3,4 3,4 

32 Ru + Cs vegyületek 1100 90 90 Cs:Ru=1,00 88 88 5,1 5,1 

35 Ru + Cs vegyületek 1100 90 90 Cs:Ru=1,51 82 82 1,8 1,8 

31 Ru + Cs vegyületek 1100 90 90 Cs:Ru=2,01 66 66 0,7 0,7 

34 Ru + Cs vegyületek 1100 - 30 Cs:Ru=4,03 - 90 - 0,2 

30 Ru 1100 90 90 
betétcsı Cs 
lerakódással 

93 93 12 12 
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5.2.1. Tiszta ruténium oxidációja és kiválása a csökkenı hımérséklető térben 

A mérési eredményekbıl a RuOx-ok magashımérséklető reakciótérben kialakult parciális 
nyomásaira kapott értékek (11. táblázat, p kemence) jó egyezést mutatnak az irodalomban [21][22] a 
RuO3+RuO4 rendszerre közölt egyensúlyi értékekkel. Ez azt jelenti, hogy mindaddig, amíg 
elegendı mennyiségő Ru volt jelen a ZrO2 mátrixban12, mind a RuO3, mind a RuO4 elérte az 
egyensúlyi koncentrációját, és ez korlátozta a Ru oxidáció sebességét. A (3) és (5) egyenletek 
alapján számított, a kilépı gázáramban mért RuOx parciális nyomásoknak (p kilépı levegı) megfelelı 
egyensúlyi hımérséklet értékek (t egyensúlyi) arra utalnak, hogy a RuOx-ok RuO2-dá történı kémiai 
átalakulása 600-800 °C körül állt meg. Ezek a számított hımérséklet értékek jó egyezést 
mutatnak a RuO2 lerakódások végéhez tartozó, termoelemes kalibrációval meghatározott 
hımérsékletekkel. 

11. táblázat. A tiszta ruténiumos mérések eredményei a kvarc betétcsı és az abszorber oldat egyidejő cseréje esetén 

Kísérleti 
paraméterek 

Minta 
t 

(min) 
V  levegı 
(dm3) 

∆m 
(mg) 

∆m lerakódott 
(mg) 

∆m abszorbeált 
(mg) 

p kemence 
(bar) 

p kilépı levegı 
(bar) 

t egyensúlyi 
(°C) 

7-1 60 10,29 4,33 3,29 0,10 8,12E-05 2,28E-06 745,7 
7-2 60 10,29 1,99 1,51 0,05 3,74E-05 1,14E-06 697,0 
7-3 60 10,29 0,97 0,74 0,04 1,86E-05 9,30E-07 683,4 

t=1000°C 
mRu=5,87mg 

7-4 120 20,57 0,20 0,15 0,07 2,66E-06 8,40E-07 676,6 
8-1 30 5,14 6,04 4,59 0,08 2,24E-04 3,60E-06 779,3 
8-2 30 5,14 0,73 0,55 0,06 2,92E-05 2,64E-06 756,4 

t=1100°C 
mRu=5,22mg 

8-3 30 5,14 0,10 0,08 0,01 4,30E-06 6,60E-07 661,0 
33-1 30 5,14 5,76 4,38 0,08 2,14E-04 3,60E-06 779,3 
33-2 30 5,14 0,90 0,68 0,05 3,53E-05 2,52E-06 753,0 

t=1100°C 
mRu=5,04mg 

33-3 30 5,14 0,09 0,07 0,00 3,40E-06 1,20E-07 562,9 
9-1 30 5,14 6,10 4,63 0,07 2,26E-04 3,18E-06 770,1 
9-2 30 5,14 1,09 0,83 0,06 4,28E-05 3,06E-06 767,3 

t=1100°C 
mRu=5,26mg 

9-3 30 5,14 0,00 0,00 0,01 6,00E-07 6,00E-07 655,0 
9-1* 30 5,14 5,33 4,05 0,05 1,97E-04 2,52E-06 753,0 
9-2* 30 5,14 1,53 1,16 0,04 5,77E-05 1,98E-06 735,6 

t=1100°C 
mRu=5,20mg 

9-3* 30 5,14 0,00 0,00 0,01 4,80E-07 4,80E-07 641,1 

*Ebben a mérésben az elızı mérés (9) kvarc betétcsöveit használtuk a rajtuk kivált RuO2 lerakódással (∆m) 

1100 °C-on történı oxidáció és a kvarc betétcsı 30 percenkénti cseréje esetén a 90 perces 
mintavételi idı alatt a kiindulási 5 mg Ru-nak a 2,68±0,07%-a érte el az abszorber oldatot. Ha a 
kvarc betétcsı felületén elızetesen felvitt RuO2 lerakódás volt jelen (11. táblázat; 9*), akkor az a 
tiszta kvarcfelülethez képes hatásosabban katalizálta a ruténium-oxidok bomlását, és így az 
abszorber oldatban megjelenı Ru hányad 2,00%-ra csökkent. 

 

                                                 
12 A (3) és (5) egyensúlyi egyenletek alapján, 5 mg Ru 171 Ncm3/min levegıáram mellett 1100 °C-on körülbelül 
30 perc, míg 1000 °C-on körülbelül 110 perc alatt teljesen RuO3-dá és RuO4-dá oxidálódik és eltávozik a 
reakciótérbıl. 
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5.2.2. Ruténium oxidációja és kibocsátása Mo-Ru-Rh-Pd ötvözetbıl 

Ebben a kísérlet sorozatban a ruténium oxidációját és kibocsátását vizsgáltuk a fehér 
zárványokat modellezı Mo-Ru-Rh-Pd ötvözetbıl. Mint ahogy az a 18. ábrából látható, a Ru 
párolgási sebessége a Mo-Ru-Rh-Pd ötvözetbıl 1000 °C-on körülbelül 45%-a, míg 1100 °C-on 
55-65%-a a tiszta Ru oxidációs sebességének. Ez a kisebb reakciósebesség valószínőleg részben 
a porított ötvözetnek a kereskedelmi Ru fémporhoz viszonyított nagyobb szemcseméretének, 
részben pedig a Mo, Rh és Pd szemcséken belüli nagymennyiségő, szimultán jelenlétének volt az 
eredménye. Kisebb volt a különbség a RuOx-ok parciális nyomásai között a magashımérséklető 
reakciótérben tiszta ötvözet és ötvözet + egyéb hasadási termékek esetén mind 1000, mind 
1100 °C-on. 
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18. ábra. RuOx-ok parciális nyomása a magashımérséklető 

reakciótérben 
19. ábra. A csökkenı hımérséklető térben lerakódott Ru 

mennyisége 
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20. ábra. RuO4 parciális nyomása a kilépı levegıáramban  

Míg a magashımérséklető reakciótérben a RuOx-ok parciális nyomásaiban nem volt 
jelentıs különbség a tiszta ötvözet és az ötvözet + egyéb hasadási termékek 1000 °C-os 
oxidációja között (18. ábra), addig a lerakódott Ru mennyisége tiszta ötvözet esetén egy kezdeti 
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idı (60 perc) után nagyobb volt, mint egyéb hasadási termékek jelenlétében (19. ábra). 1100 °C-
on egyéb hasadási termékek jelenlétében a magashımérséklető reakciózónát elhagyó Ru 
mennyisége az elsı 30 percben kisebb, majd ezután a kezdeti idı után nagyobb volt, mint tiszta 
ötvözet oxidációja esetén (18. ábra). A csökkenı hımérséklető térben kivált Ru mennyisége 
azonban a teljes mintavételi idı alatt nagyobb volt tiszta ötvözet esetén, mint egyéb hasadási 
termékek jelenlétében (19. ábra). 

A szobahımérséklető kilépı levegıben a RuO4 parciális nyomása körülbelül egy 
nagyságrenddel nagyobb volt ötvözet vagy ötvözet + egyéb hasadási termékek esetén, mint tiszta 
Ru oxidációjakor (20. ábra). Míg a tiszta ötvözet (és a tiszta Ru) oxidációja során a RuO4 
koncentráció a kilépı levegıben az idıvel folyamatosan csökkent, addig az egyéb hasadási 
termékek jelenléte idıkésést (1000 °C-nál 60-120 perces, 1100 °C-nál 30-60 perces késést) 
okozott a maximális RuO4 koncentráció megjelenésében. Ez az idıkésés a hasadási termékek 
jelenlétében a Ru magashımérséklető térbıl való eltávozásában is megfigyelhetı (18. ábra). Ez 
arra utal, hogy a magashımérséklető térben lejátszódó reakciók késleltetik a Ru kibocsátást a 
kilépı lehőlt levegıáramban (lásd. még 5.2.3.2 és 5.2.3.3 fejezet). 

Mo-Ru-Rh-Pd ötvözet oxidációja esetén a Ru abszorber oldatban megjelenı hányada 
1000 °C-nál ≈40%, míg 1100 °C-nál ≈20% volt. Egyéb hasadási termékek jelenlétében ez a 
frakció 1000 °C-nál ≈65%-ra, míg 1100 °C-nál ≈30%-ra növekedett. Tiszta Ru oxidációjakor a 
kezdeti 5 mg Ru-nak mindössze 4-5%-a érte el az abszorber oldatot 1000 °C-nál, és 2-3%-a 
1100 °C-nál (10. táblázat). 

A gızfázisban jelenlévı és a kvarc betétcsı felületén lerakódó molibdén-oxidok (és egyéb 
hasadási termékek) lecsökkentették a kvarcfelület RuOx-ok bomlására gyakorolt katalitikus 
hatását (lásd. még 5.2.3.1 és 5.2.3.3 fejezet) és közel egy nagyságrenddel nagyobb RuO4 parciális 
nyomást eredményeztek a szobahımérséklető kilépı levegıben, mint tiszta Ru oxidációja esetén. 

Az ötvözet magas Mo tartalma miatt az abszorber oldatban megjelenı teljes Ru mennyiség 
körülbelül 10-szer nagyobb volt tiszta ötvözet vagy ötvözet + egyéb hasadási termékek 
oxidációja esetén, mint a Ru fémporral végzett mérésekben. Másrészrıl a Ru lassabb párolgása a 
magashımérséklető térbıl, többek között: a porított ötvözet nagyobb szemcsemérete, a Mo, Rh, 
és Pd nagymennyiségő együttes szemcséken belüli jelenléte, az egyéb hasadási termékek és a Ru 
között lejátszódó magashımérséklető reakciók vagy alacsonyabb hımérsékleten (1000 °C-on) a 
kisebb oxidációs sebesség miatt, szintén nagyobb Ru hányadot eredményezett a kilépı levegıben 
a hosszabb mintavételi idıbıl adódóan (10. táblázat). 

5.2.3. Egyéb hasadási termékek hatása a ruténium oxidációjára és kibocsátására 

Ezekben a kísérletekben a hasadási termékek négy karakterisztikus csoportjának hatását 
vizsgáltuk a Ru magashımérséklető (1000-1100 °C) térbıl történı kibocsátására, valamint a Ru 
koncentrációjára a kilépı lehőlt levegıáramban. Ezen belül a különbözı hasadási termékeknek a 
csökkenı hımérséklető térben (1100-100 °C) a ruténium-oxidok kiválását elısegítı vagy gátló 
szerepére is kerestük a választ. 

5.2.3.1. Molibdén és egyéb fémek 

A Ru kibocsátás sebessége a magashımérséklető reakciótérbıl kissé kisebb volt molibdént 
és egyéb fémeket (Se, Sn, Ag, Sb, Cd, Te) tartalmazó keverék esetén (21. ábra, 15, 17 és 18), 
mint tiszta Ru oxidációjakor mind 1000, mind 1100 °C-on. A Ru és Mo közötti, oxigénért folyó 
versenyen túl a Mo tartalmú minták esetén a magashımérséklető térre számított kissé 
alacsonyabb RuOx parciális nyomásokat az is okozhatta, hogy a reakciótér kivezetı csövén, a 
kvarc betétcsövön képzıdött Ru lerakódással egy magasságban kontrolálatlan fekete lerakódás 
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jelent meg. Ez a lerakódás csak Mo tartalmú minták (Mo tartalmú töltetek és Mo-nel bevont 
betétcsövek) esetén volt megfigyelhetı, és gyengébb Ru anyagmérleget eredményezett (pl. a 15-
ös kísérletben: 80,3%-ot; 17-es kísérletben: 89,6%-ot; lásd. 10. táblázat). 

0 25 50 75 100 125 150

0.0

5.0x10-5

1.0x10-4

1.5x10-4

2.0x10-4

2.5x10-4

R
uO

x p
ar

ci
ál

is
 n

yo
m

ás
 a

 k
em

en
cé

be
n 

(b
ar

)

Idı (min)

 Ru - 8,33 1100°C
 Mo - 15 1100°C
 Mo - 17 1100°C
 Mo,Ru - 24 1100°C
 Ru - 7 1000°C
 Mo - 18 1000°C

 

 

 

0 25 50 75 100 125 150

0.0

5.0x10-6

1.0x10-5

1.5x10-5

2.0x10-5

2.5x10-5

R
uO

4 p
ar

ci
ál

is
 n

yo
m

ás
 a

 k
ilé

pı
 le

ve
gı

be
n 

(b
ar

)
Idı (min)

 Ru - 8,33 1100°C
 Mo - 15 1100°C
 Mo - 17 1100°C
 Mo,Ru - 24 1100°C
 Ru - 7 1000°C
 Mo - 18 1000°C

 

 

 
21. ábra. RuOx-ok parciális nyomása a magashımérséklető 

reakciótérben (Mo és egyéb fémek csoportja) 
22. ábra. RuO4 parciális nyomása a kilépı levegıáramban 

(Mo és egyéb fémek csoportja) 

A molibdén fı hatása, hogy gátolja a csökkenı hımérséklető térben a ruténium-oxidok 
RuO2-dá történı felületkatalizált bomlását (22. ábra). A RuO2 kristályok a kvarc felület 
hibahelyein és a már kialakult RuO2 szemcséken kezdenek növekedni. 

A Mo meglehetısen gyorsan MoO3-dá oxidálódik és a levegı indítását követı elsı 
percekben polimer (MoO3)n, mint fehér aeroszol jelent meg a kilépı gázáramban. (Ez a jelenség 
szintén megfigyelhetı volt Mo-Ru-Rh-Pd ötvözet oxidációjakor is.) A gızfázist túlnyomórészt 
Mo3O9, Mo4O12 és Mo5O15 molekulák alkotják [112]. 

Az abszorber oldatban megjelenı Ru hányad Mo tartalmú töltet esetén körülbelül 40% volt 
1000 °C-os, és körülbelül 13% 1100 °C-os oxidációnál, míg tiszta Ru 1100 °C-os oxidációja és 
MoO3-dal borított betétcsövek használata esetén (22. ábra, 24) ez a hányad mindössze 7% volt 
(10. táblázat). A gızfázisban egyidejőleg jelen lévı molibdén-oxidok hatékonyan gátolják a 
RuOx-ok felületkatalizált bomlását és a tiszta Ru oxidációjához képest közel egy nagyságrenddel 
nagyobb RuO4 parciális nyomást eredményeznek a szobahımérséklető kilépı levegıben 
(22. ábra, 15, 17 és 18). A kvarcfelületen jelenlévı molibdén-oxid lerakódás hatása kisebb 
(22. ábra, 24). 

Amint az a 23. ábrán látható, a MoO3 és TeO2 együtt rakódott le a 600-300 °C közötti 
hımérséklettartományban. Ezen a területen nagymérető RuO2 kristályok nıttek (24. ábra), 
amelyek általában a magasabb hımérséklető régiókban jellemzıek. 400 és 500 °C között a 
MoO3-TeO2 rendszerben stabil üvegek képzıdhetnek, míg 550-600 °C-on kristályos vagy üveges 
Te2MoO7 a hőtési körülményektıl függıen [113]. A Te csúcs 550 °C körül jelent meg. Egy 
második Ru csúcs jelent meg 600 °C alatt, 450 és 350 °C között. 
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23. ábra. Lerakódott ruténium, molibdén és tellúr axiális 
eloszlása a kvarcrúdon (Minta: 15-1) 

24. ábra. Ru+egyéb fémek 1000 °C-os oxidációja és 
60 perces mintavétel során a MoO3 lerakódás 

tartományában kivált ≈200-400 µm átmérıjő RuO2 
kristályok (Minta: 18-1) 

5.2.3.2. Bárium- és ritkaföldfém-oxidok 

A ruténium bárium- vagy ritkaföldfém (Nd, Ce)-oxidokkal alkotott szilárdfázisú 
keverékében a vizsgálatok hımérsékletein bárium-rutenát vagy ritkaföldfém-rutenátok 
képzıdhetnek [23][26][114]. Ezek a reakciók csökkent intenzitású és idıben elnyújtott Ru 
kibocsátást eredményeztek a magashımérséklető térbıl (25. ábra) és valószínőleg szintén 
idıkésést okoztak a maximális RuO4 koncentráció megjelenésében a kilépı levegıben (26. ábra). 

A kemencét elhagyó és a csökkenı hımérséklető térben lerakódó Ru mennyisége Ba vagy 
Nd és Ce jelenlétében kisebb volt, mint tiszta Ru esetén mindkét vizsgált hımérsékleten (lásd. 
25. ábra és 10. táblázat). Ugyanakkor a kilépı levegıben a Ru koncentrációja kissé nagyobb volt 
1000 °C-nál, és 30 perc után 1100 °C-nál is, mint tiszta Ru oxidációjakor, a Ru csökkent 
intenzitású és idıben elnyújtott párolgása miatt. Bárium- és ritkaföldfém-oxidok jelenlétében a 
magashımérséklető reakciótérbıl a Ru kisebb párolgási sebessége valamivel nagyobb Ru 
hányadot eredményezett az abszorber oldatban (≈10%-ot 1000 és 1100 °C-nál egyaránt). 
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25. ábra. RuOx-ok parciális nyomása a magashımérséklető 
reakciótérben (BaCO3 vagy Nd2O3+CeO2 tartalmú töltetek) 

26. ábra. RuO4 parciális nyomása a kilépı levegıáramban 
(BaCO3 vagy Nd2O3+CeO2 tartalmú töltetek) 
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5.2.3.3. Ruténium kibocsátás cézium vegyületek jelenlétében 

A cézium az a hasadási termék, amely a fı szerepet játssza a kilépı gázban a maximális 
ruténium-oxid koncentráció megjelenésének idıkésésében. Ha a Cs a Cs2RuO4-nak megfelelı 
sztöchiometrikus koncentrációnál kisebb mennyiségben volt jelen a pormintában (azaz 2:1, 1:1 és 
2:3 Ru:Cs mólarányok mellett), akkor a kilépı levegıben a RuO4 maximális koncentrációja a 30. 
és 60. perc között jelent meg, 1100 °C-on történı oxidáció és 30 perces mintavételi gyakoriság 
mellett (28. ábra). Ha azonban a mintában a Ru:Cs mólaránya 1:2 volt, akkor a bemért Ru-nak 
mindössze 0,7%-a érte el az abszorber oldatot a 90 perces mintavételi idı alatt (10. táblázat) és a 
szobahımérséklető kilépı levegıben a RuO4 koncentráció kissé növekedett az idıvel. 
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27. ábra. RuOx-ok parciális nyomása a magashımérséklető 

reakciótérben (Cs tartalmú töltetek) 
28. ábra. RuO4 parciális nyomása a kilépı levegıáramban 

(Cs tartalmú töltetek) 
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29. ábra. A csökkenı hımérséklető térben lerakódott Ru 
mennyisége (Cs tartalmú töltetek)  

Ha a töltetben Cs volt jelen, akkor az elsı 30 percben a Ru átlagos koncentrációja a kilépı 
levegıben kisebb volt, mint tiszta Ru oxidációja esetén (28. ábra). Ennek egy lehetséges 
magyarázata, hogy Cs2RuO4 képzıdött a magashımérséklető reakciótérben. A Cs2RuO4 parciális 
nyomása 1100 °C-on jóval nagyobb (pCs2RuO4=1,7428·10-3 bar [76]), mint a ruténium-oxidoké 
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(pRuO3+RuO4=2,4510·10-4 bar [21]). Mivel a Cs2RuO4 kiválási mechanizmusa kondenzáció, ebben 
az esetben a kilépı levegıben maradó Ru koncentráció több nagyságrenddel kisebb lesz 
(pCs2RuO4=2,5931·10-25 bar 25 °C-on [76]), mint a ruténium-oxidok RuO2-dá történı 
felületkatalizált bomlása esetén (pRuO4 ≈10-6 bar, 11. táblázat). Azonban a sztöchiometrikusnál 
kisebb Cs koncentrációk (2:1, 1:1 és 2:3 Ru:Cs mólarányok) mellett a második 30 percben a 
kilépı gázban a tiszta Ru oxidációjához képest nagyobb RuO4 parciális nyomások, valamint a 
sztöchiometrikus összetételnél (Ru:Cs=1:2) a kilépı levegıben az idıben kissé növekedı RuO4 
koncentráció magyarázata további vizsgálatokat igényel. Cs tartalmú töltetek esetén a második 
30 percben a kvarcfelületre leváló Ru mennyisége kevesebb volt, mint tiszta Ru oxidációjakor 
(29. ábra), bár a magashımérséklető térbıl eltávozó gáz Ru tartalma is valamivel kevesebb 
ezeknél a tölteteknél (27. ábra). (A 35., 31. és 30. mérések anyagmérlege gyenge volt: 35: 83,9%, 
31: 67,0%, 30: 72,1%; lásd. 10. táblázat.) 

A 30. mérésben, ahol a töltet csak Ru fémport tartalmazott, olyan kvarc betétcsöveket 
használtunk, melyekre elızetesen Cs-ot párologtattunk fel. A Cs a kvarcfalba diffundálva vagy 
azzal cézium-szilikátot képezve megváltoztatta a kvarc felületi jellegét, és csökkentette a 
ruténium-oxidok bomlására gyakorolt katalitikus hatását, közel egy nagyságrenddel növelve a 
RuO4 parciális nyomását a szobahımérséklető kilépı levegıben a kezeletlen kvarcfelülethez 
képest (28. ábra). Az abszorber oldatban megjelenı Ru hányad körülbelül 12% volt. Ezzel 
szemben Kärkelä és mtsai [85] azt találták, hogy a kemencétıl 65-90 cm-re (≈100 °C-on) az 
alumínium-oxid csıben elhelyezett 1 g CsI por a bevezetett RuO4 gáz 3,3%-át megkötötte 
(0,74 mg Ru-ot), feltételezésük szerint a legnagyobb valószínőséggel Cs2RuO4 formájában. 

Ha Cs volt jelen a töltetben, akkor a Ru és a Cs együtt rakódott le a csökkenı hımérséklető 
szakaszon ≈900 és 400 °C között, a Cs mennyiségétıl függıen (30.a-e. ábra), míg ez a közös Ru–
Cs lerakódás nem jelent meg abban az esetben, amikor csak a kvarc betétcsı felületére vittünk fel 
elızetesen Cs-ot (30.f. ábra). Ez arra utalhat, hogy a Ru és a Cs egy része a magashımérséklető 
reakciótérbıl valamilyen cézium vegyület formájában párolgott el. Ugyanakkor Cs jelenlétében 
(a töltetben vagy a kvarccsövek felületén) viszonylag alacsony hımérséklet régiókban is 
megjelent Ru lerakódás (600 °C alatt, míg tiszta Ru 1100 °C-on történı oxidációja és a 30 perces 
mintavételi idıt követıen a RuO2 lerakódás általában 1100 és 600 °C között alakult ki). 

Másrészrıl a mért Ru–Cs csúcsok nem mutattak konstans sztöchiometriát. A µ-XRF 
módszerrel kapott Ru és Cs relatív mennyiségek megbízhatósága azonban további vizsgálatokat 
igényel, egyrészrıl a Cs-nak a kvarc anyagába történı diffúziója, másrészrıl a vizsgált elemek 
mérési módszerhez viszonyított relatív nagy felületi koncentrációja és inhomogenitása miatt. 
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Kísérlet: 32. Cs:Ru=1,00
T=1100°C, t=30 min
Minta: 32-1
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Cs:Ru=0,56; közös Ru–Cs lerakódás: 850-350 °C Cs:Ru=1,00; közös Ru–Cs lerakódás: 850-350 °C 
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Kísérlet: 35. Cs:Ru=1,51
T=1100°C, t=30 min
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Kísérlet: 31. Cs:Ru=2,01
T=1100°C, t=30 min
Minta: 31-1
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Cs:Ru=1,51; közös Ru–Cs lerakódás: 900-350 °C Cs:Ru=2,01; közös Ru–Cs lerakódás: 950-400 °C 
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Kísérlet: 34. Cs:Ru=4,03
T=1100°C, t=30 min
Minta: 34-1
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Kísérlet: 30. Cs(Cs:Ru=0,69),Ru
T=1100°C, t=30 min
Minta: 30-1
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Cs:Ru=4,03; közös Ru–Cs lerakódás: 1000-400 °C Cs, majd Ru; Cs: 800-500 °C; Ru: 650-450 °C 

  
30. ábra. Lerakódott ruténium és cézium axiális eloszlása a kvarcrúdon különbözı Cs tartalmú töltetek (a-e) és Cs-

mal kezelt kvarcfelület (f) esetén, 1100°C-on történı elpárologtatás és 30 perces mintavételi idı mellett 



 60 

5.3. Ruténium-oxidok kiválása és re-evaporációja a csökkenı hımérséklető 
térben 
A különbözı felületekkel végzett kísérletek mérési paramétereit, valamint a mérés ideje 

alatt (360 min) az abszorber oldatban megjelenı ruténium teljes mennyiségét a 12. táblázat 
foglalja össze. Néhány kiválasztott töltet (36, 37, 57, 44, 45, 54; lásd. 12. táblázat) kísérlet utáni 
tömegspektrometriás vizsgálata azt mutatta, hogy az 1100 °C-on 171 Ncm3/min levegıáramban 
történı 360 perces oxidációt követıen tiszta Ru tartalmú töltet esetén a bemért Ru-nak 1-1,5%-a, 
míg egyéb hasadási termékeket is tartalmazó töltet esetén 3,5-6%-a maradt vissza a ZrO2 
mátrixban. Így azokban az esetekben, amikor a magashımérséklető reakciótérben csak Ru volt 
jelen, feltételezhetjük, hogy a Ru-nak az a hányada, ami nem érte el az abszorber oldatot, az teljes 
egészében lerakódott a csökkenı hımérséklető térben (a betétcsövön). Ha más hasadási termékek 
is jelen voltak a magashımérséklető zónában, akkor a korábbi, különbözı hasadási termék 
csoportokkal végzett mérések alapján feltételezhetı, hogy a Ru-nak kis hányada bárium-rutenát 
és ritkaföldfém-rutenátok formájában a töltetben maradt (lásd. 5.2.3.2 fejezet). 

12. táblázat. Különbözı felületekkel végzett mérések paraméterei és az abszorber oldatban megjelenı Ru hányad 

Kísérlet Felület (1100-100 °C) Töltet (1100 °C) Kibocsátott Ru (%) 

36 kvarc Ru 6,1 

38 kvarc Mo lerakódással Ru 11 

41 kvarc Cs lerakódással Ru 26 

44 kvarc Ru + FP 24 

37 rozsdamentes acél (SS) Ru 21 

43 levegıben elıoxidált SS Ru 24 

39 levegıben elıoxidálódott SS Mo lerakódással Ru 23 

42 levegıben elıoxidálódott SS Cs lerakódással Ru 18 

53 vízgızben 850 °C-on elıoxidált SS Ru 19 

45 SS Ru + FP 6,3 

54 vízgızben 850 °C-on elıoxidált SS Ru + FP 8,4 

55 vízgızben 850 °C-on elıoxidált SS Ru + FP 8,3 

46 E110 Ru 1,3 

47 vízgızben 1100 °C-on elıoxidált E110 Ru 3,8 

50 vízgızben 800 °C-on elıoxidált E110 Ru 2,9 

51 E110 Ru + FP 7,5 

49 vízgızben 800 °C-on elıoxidált E110 Ru + FP 7,6 

56 alumínium-oxid Ru 11 

60 alumínium-oxid Ru 8,6 

57 alumínium-oxid Mo lerakódással Ru 25 

61 alumínium-oxid Mo lerakódással Ru 22 

58 alumínium-oxid Cs lerakódással Ru 14 

59 alumínium-oxid Ru + FP 25 
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A (3) és (5) egyensúlyi egyenletek, valamint a korábbi méréseink alapján, 5 mg Ru 
1100 °C-on 171 Ncm3/min levegıáram mellett körülbelül 45 perc alatt teljesen RuO3-dá és 
RuO4-dá oxidálódik és eltávozik a reakciótérbıl. Így minden késıbbi Ru kibocsátás a lerakódott 
RuO2 re-evaporációjából származott, kivéve, ha egyéb hasadási termékek is jelen voltak a 
magashımérséklető térben, melyek csökkent intenzitású és idıben elnyújtott Ru kibocsátást 
eredményeznek a mintából (5.2.3.2 fejezet). 

5.3.1. Különbözı felületek hatása 

Amint az a 31. ábrából látható, a RuO3 és RuO4 RuO2-dá történı bomlását a kvarc felület 
hatékonyabban katalizálta, mint a rozsdamentes acél vagy az alumínium-oxid felületek. A kísérlet 
teljes ideje alatt (360 min) az abszorber oldatban megjelenı Ru frakció kvarc betétcsı használata 
esetén 6% volt, míg rozsdamentes acél betétcsı esetén 21%, alumínium-oxid betétcsı esetén 
pedig körülbelül 10%. 
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31. ábra. RuO4 parciális nyomása a kilépı levegıáramban a csökkenı hımérséklető térben különbözı felületek 

esetén 

Ha E110-es burkolatanyagot helyeztünk a csökkenı hımérséklető térbe, akkor Ru 
lényegében mindaddig nem jelent meg a kilépı levegıben, amíg a cirkónium csı 
magashımérséklető vége teljesen el nem oxidálódott. Azonban az E110-es csı 
magashımérséklető végének intenzív oxidációját követıen is a Ru kibocsátás csekély mértékő 
maradt és a vizsgálat ideje alatt a bemért ≈5 mg Ru-nak mindössze 1%-a érte csak el az abszorber 
oldatot. 

Kvarc betétcsı használata esetén a RuO4 kibocsátás a szobahımérséklető kilépı levegıben 
kissé növekvı jelleget mutatott a kísérlet késıi fázisában, amely a RuO2 lerakódás növekvı re-
evaporációs sebességével magyarázható. Hasonló tendencia volt megfigyelhetı néhány korábbi 
mérésünkben (lásd. 5.1 fejezet) és a Kärkelä és mtsai által közölt kísérletekben is [84]. A 31. ábra 
alapján úgy tőnik, hogy a RuO2 gócképzıdése az alumínium-oxid felületen lassabban indult meg, 
mint a kvarc felületen. Másrészrıl, a lerakódott RuO2 újbóli elpárolgása a kvarc és alumínium-
oxid felületekrıl kisebb mértékő volt, mint a rozsdamentes acéléról. A rozsdamentes acél 
felületérıl a nagyobb mértékő re-evaporáció valószínőleg az azon kialakult RuO2 lerakódás 
kisebb szemcseméretének (finomabb eloszlásának) eredménye. 
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A µ-XRF és SEM/EDX vizsgálatok, valamint a sötétkék RuO2 lerakódás vizuális 
megfigyelése alapján megállapítható, hogy a Ru mindhárom vizsgált felületen közel megegyezı 
hımérséklettartományban rakódott le (kvarc: 865-510 °C, rozsdamentes acél: 860-405 °C, 
alumínium-oxid: 910-365 °C). A RuO2 lerakódások profilja is hasonló lefutású a különbözı 
anyagokon: magasabb hımérsékleteken (≈900-600 °C) egy nagyobb csúccsal, amelyet 
alacsonyabb hımérsékleteken (≈600-400 °C) egy kisebb csúcs követ. Az elsı Ru csúcs szélesebb 
maximummal rendelkezik a rozsdamentes acél felületen, mint az alumínium-oxid felületen (32.a. 
és b. ábra). 

A kísérleteket követıen a rozsdamentes acéllemezek magashımérséklető régiójának 
legnagyobb részén általában Cr-ban és Mn-ban nagymértékben feldúsult, míg Ni-ben és Fe-ban 
erısen elszegényedett felületeket detektáltunk. Nem elıoxidált minták esetén az alacsony 
hımérséklető szakaszon a rozsdamentes acél eredeti elemi összetétele volt kimutatható (lásd. pl. 
32.a. ábra). A felület nagy Cr és Mn tartalma a képzıdött kettıs oxidréteg külsı, Fe-oxid 
rétegének leválásának az eredménye. Azokon a részeken, ahol az oxid a felületen maradt, 
túlnyomórészt vas-oxidot találtunk, alacsonyabb Cr, Ni és Mn tartalommal (lásd. pl. 34.b. ábra). 
Így a felületnek az eredeti acél összetételénél nagyobb Cr tartalma jelzi, hogy a külsı oxidréteg 
levált az adott területrıl. 

A rozsdamentes acéllemezeken kismennyiségő Ru feltételezhetıen a magas hımérséklető 
végtıl (1100 °C) a nagymennyiségő Ru kiválás kezdetéig (≈860 °C) folyamatosan lerakódhatott. 
Hiánya bizonyos részeken valószínőleg csak a Ru oxidréteggel együttes lehullásának az 
eredménye: ezeken a területeken a felület Cr és Mn tartalma nagyobb (lásd. pl. 32.a. ábra). A 
32.c. ábrán a rozsdamentes acéllemez RuO2-dal sőrőn borított régiójáról készített BSE kép 
látható. 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

c 
(t

öm
eg

 %
)

Távolság (mm)

 O
 Cr
 Fe
 Ru
 Ni
 Mn

a. Kísérlet: 37. SS
T=1100°C, t=360 min

H
ı
m

ér
sé

kl
et

 (
°C

) hımérséklet

 

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200
b. Kísérlet: 56. alumínium-oxid

T=1100°C, t=360 min

c 
(µ

g/
cm

2 )

Távolság (mm)

 Ru-Kα

H
ı

m
ér

sé
kl

et
 (

°C
)

 hımérséklet

 

 

c. 

 

 

32. ábra. A RuO2 lerakódás axiális eloszlása (a) rozsdamentes acéllemezen és (b) alumínium-oxid rúdon; (c) RuO2-
dal sőrőn borított rozsdamentes acélfelületrıl (kísérlet: 37) készített BSE kép (≈750 °C) 
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5.3.2. Molibdén-oxid lerakódás hatása a csökkenı hımérséklető térben 

A kvarc, rozsdamentes acél és alumínium-oxid felületeken a MoO3 réteg jelenléte növelte a 
RuO4 koncentrációt a szobahımérséklető kilépı levegıben a tiszta felületekhez képest (33. ábra). 
Az abszorber oldatban megjelenı Ru hányad 6%-ról 11%-ra, 21%-ról 23%-ra és 10%-ról 24%-ra 
növekedett MoO3-dal (részlegesen) borított kvarc, (levegıben elıoxidált) rozsdamentes acél és 
alumínium-oxid csövek használata esetén. A Mo-oxidok alacsonyabb hımérséklet-tartományban 
rakódnak le, mint a RuO2. Az alumínium-oxid felületen képzıdött MoO3 lerakódás teljes 
átfedésben van a Ru kiválás tartományával (34.c. ábra), és jelentısen gátolta a ruténium-oxidok 
RuO2-dá történı bomlását (33. ábra). Ezzel szemben a kvarc és rozsdamentes acél felületeken a 
Mo és Ru lerakódásoknak nincs vagy csak kis közös szakasza van (34.a. és b. ábra), és ezeknél a 
felületeknél a Mo lerakódás hatása is kisebb volt a RuOx-ok kiválására (33. ábra). Ezenkívül a 
Mo 30 perces felpárologtatása során az alumínium-oxid betétcsövön lerakódott molibdén-oxid 
mennyisége is nagyobb volt (≈3,4 mg), mint kvarc felület esetén (2,64 mg). 
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33. ábra. RuO4 parciális nyomása a kilépı levegıáramban a csökkenı hımérséklető térben molibdén-oxid lerakódás 

jelenlétében 

Mivel a rozsdamentes acél betétcsı maga is oxidálódott a Mo (és Cs, 5.3.3 fejezet) 
felpárologtatása során, egy összehasonlító mérést végeztünk ennek az elıoxidációnak a Ru 
kibocsátására gyakorolt hatásának vizsgálata céljából. A referencia mérés eredménye azt mutatta, 
hogy a csökkenı hımérséklető szakaszon „tiszta” levegıben elıoxidált rozsdamentes acélcsı 
használata szintén kissé növelte a RuO4 parciális nyomását a kilépı gázban (33. ábra) és az 
abszorber oldatban megjelenı Ru frakciót (24%), a tiszta fémfelülethez képest (21%). Habár a 
kísérlet 360 perces idıtartama alatt a környezeti hımérséklető kivezetést elérı Ru hányad 
megegyezett (8. táblázat), a RuO4 kezdeti kilépı koncentrációja a lehőlt gázáramban valamivel 
nagyobb volt molibdén-oxid lerakódás jelenlétében, mint a csak levegıben elıoxidált acélcsı 
használata esetén. 

Az alumínium-oxid kivételével a RuO2 kiválása magasabb hımérsékleten állt le Mo 
lerakódás jelenlétében (kvarc: 560 °C, rozsdamentes acél: 535 °C), mint a tiszta felületek esetén 
(kvarc: 510 °C, rozsdamentes acél: 405 °C) (34.a-c. ábra). A Mo-nel elıkezelt rozsdamentes 
acéllemez magashımérséklető szakaszán fıleg Fe- és Mn-oxidot detektáltunk, csökkent Cr- és 
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Ni-tartalommal (34.b. ábra). 1100-845 °C között az oxidréteg kis darabokban részlegesen 
lehullott a mintáról, amely részeket a felület magasabb Cr-tartalma jelez. Kis mennyiségő Ru-ot 
detektáltunk meglehetısen alacsony (315-310 °C) hımérséklettartományban is (34.b. ábra), ahol 
a Ru szferolitokat formáló krisztallitokban volt jelen. A 34.d. ábra a rozsdamentes acéllemez 
felületérıl a nagymennyiségő Mo-oxid lerakódás régiójában készített BSE képet mutatja. 
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34. ábra. A Ru- és Mo-oxid lerakódások axiális eloszlása (a) kvarcon (b) rozsdamentes acélon és (c) alumínium-
oxidon; (d) Mo-oxid lemezek a Mo-nel elıkezelt rozsdamentes acéllemezen (kísérlet: 39) ≈505 °C-nál (BSE kép) 
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5.3.3. Cézium jelenlétének hatása a csökkenı hımérséklető térben 

A Cs lerakódás a kvarc betétcsövön egy nagyságrenddel nagyobb RuO4 parciális nyomást 
eredményezett a szobahımérséklető kilépı levegıben, mint a tiszta kvarcfelület esetén mért érték 
(35. ábra). Az abszorber oldatban megjelenı Ru frakció körülbelül 26% volt, míg kezeletlen 
kvarccsı használata esetén mindössze 6%. A Cs a kvarc anyagába diffundálva vagy azzal 
cézium-szilikátot képezve megváltoztatta a kvarcfelület jellegét, és csökkentette annak a RuOx-ok 
RuO2-dá történı bomlására gyakorolt katalitikus hatását. 
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35. ábra. RuO4 parciális nyomása a kilépı levegıáramban a csökkenı hımérséklető térben Cs lerakódás jelenléte 

esetén 

A csökkenı hımérséklető térben a rozsdamentes acél felületén lévı cézium lerakódás – a 
tiszta rozsdamentes acélhoz képest – valószínőleg kismértékben megköti a ruténiumot (35. ábra). 
Hasonló jelenséget tapasztaltak Kärkelä és mtsai [85] CsI porral. Mind a RuO4 kezdeti kilépı 
koncentrációja, mind a környezeti hımérséklető kivezetést elérı Ru hányad (18%) kisebb volt a 
felületén Cs lerakódást hordozó, levegıben elıoxidált rozsdamentes acélcsı használatakor, mint 
kezeletlen rozsdamentes acél (21%), vagy tiszta levegıben elıoxidált rozsdamentes acél (24%) 
esetén. 

A Cs lerakódás az alumínium-oxid felületen kissé csökkentette a RuOx-ok RuO2-dá történı 
bomlását és növelte a kilépı levegıben a RuO4 koncentrációját (35. ábra), valamint az abszorber 
oldatban megjelenı Ru frakciót (14%), a tiszta alumínium-oxid felülethez képest (10%). 

A céziummal kezelt kvarc felületén a Ru lerakódás alacsonyabb hımérsékleten (430 °C) 
állt le, mint kezeletlen kvarccsı esetén (510 °C). Az alacsony hımérséklető régióban (475-
260 °C és 140-125 °C között) néhány nagy, fenyıágszerő, a töltet kísérlet utáni 
tömegspektrometriás vizsgálata alapján Ru-ot vagy a Ru mellett Cs-ot is tartalmazó kristály jelent 
meg a kvarc felületén, de ezeknek a kristályoknak a legnagyobb része a kvarccsı mozgatása 
során lehullott. Részben ez is lehet az oka, hogy a Cs-tartalmú kvarcfelületen a második, kisebb 
Ru csúcs nem található meg (36.a. ábra). 
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Ezzel szemben 640-485 °C között a Ru felületi koncentrációja sokkal nagyobb (körülbelül 
kétszerese) a Cs lerakódással rendelkezı rozsdamentes acél felületén, mint a kezeletlen 
rozsdamentes acélon, valamint a Ru és Cs lerakódások profilja hasonló lefutású (36.b. ábra). 
(750-670 °C között a Ru felületi koncentrációja kisebb, mint a tiszta acélfelület esetén, mivel 
ezen a szakaszon a Ru lerakódás lehullott a mintáról a SEM/EDX vizsgálatot megelızıen.) A 
rozsdamentes acél betétcsövön és lemezen a 30 perces felpárologtatás során ténylegesen 
lerakódott Cs mennyiségét nem határoztuk meg. Cs lerakódást 630-360 °C (és 295-285 °C) 
között detektáltunk. Valószínőleg a magasabb hımérséklető régiókban a Cs az elektronsugár 
behatolási mélységénél (≈1-2 µm) mélyebbre diffundált az oxidrétegben [115]. (1100-860 °C 
között az oxidréteg lehullott az acéllemezrıl, amelyet a felület mért magas Cr- és Mn- és 
alacsony Ni-tartalma is mutat.) Kismennyiségő Ru (és Mo) lerakódás meglehetısen alacsony 
hımérsékleteken (220-165 °C és 145-130 °C között) is megjelent. A Ru-nak ez az alacsony 
hımérséklető kiválása csak Cs (és Mo) jelenlétében volt megfigyelhetı (5.3.4 és 5.3.2 fejezet). A 
mintán detektált Mo lerakódás eredete nem tisztázott. A 36.d. ábrán a rozsdamentes acélfelületrıl 
a Ru, Cs (és Mo) közös lerakódási régiójában készített BSE kép látható. A ruténiumból, 
céziumból és molibdénbıl álló hosszúkás és szögletes krisztallitok mérete 1 és 8 µm között 
változott. 

A Cs lerakódást hordozó alumínium-oxid felületen körülbelül 565-445 °C között egy kis 
Ru csúcs jelent meg (36.c. ábra), ami a kezeletlen felületen nem található. Ennek a csúcsnak a 
maximum értéke körülbelül megegyezik a tiszta alumínium-oxid felületén megjelenı második Ru 
csúcsáéval. 
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d. 

 

36. ábra. A Ru és Cs lerakódások axiális eloszlása (a) kvarcon (b) rozsdamentes acélon és (c) alumínium-oxidon; (d) 
Ru-Cs-(Mo) lerakódás a Cs-mal elıkezelt rozsdamentes acéllemezen (kísérlet: 42) ≈595 °C-nál (BSE kép) 
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5.3.4. Egyéb hasadási termékek hatása 

Az egyéb hasadási termékek jelenléte a magashımérséklető térben (1100 °C-on) a tiszta Ru 
oxidációjához viszonyítva növelte a RuO4 parciális nyomását a kilépı levegıben kvarc és 
alumínium-oxid felületek mellett, míg rozsdamentes acélfelület esetén csökkentette azt (37. ábra). 
A RuO4 maximális koncentrációja a szobahımérséklető kilépı gázban valamennyi vizsgált 
felületnél (a korábbi, kvarcfelület mellett végzett méréseinkkel megegyezıen) bizonyos 
idıkéséssel jelent meg. Ez a késés rozsdamentes acél és alumínium-oxid felületek esetén 
körülbelül 30 perc, míg kvarc felület esetén jóval nagyobb, körülbelül 180 perc volt. 

A RuO4 parciális nyomása a kilépı levegıben a kezdeti értékénél ≈120 percig volt 
folyamatosan magasabb kvarc, ≈30 percig rozsdamentes acél, és ≈90 percig alumínium-oxid 
felület esetén. A késıbbi, intenzívebb Ru kibocsátás a kvarc betétcsı használatakor volt a 
legmarkánsabb (feltételezhetıen elsısorban annak felületérıl). Kvarcfelület mellett tiszta Ru 
oxidációjakor is növekvı intenzitású Ru kibocsátás volt megfigyelhetı a kilépı levegıben a 
mérés késıi fázisában (5.1 és 5.3.1 fejezet). 
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37. ábra. RuO4 parciális nyomása a kilépı levegıáramban a magashımérséklető térben egyéb hasadási termékek 

jelenléte esetén 

A tiszta Ru oxidációjához képest az egyéb hasadási termékek jelenléte növelte a környezeti 
hımérséklető kivezetést elérı Ru hányadot kvarc és alumínium-oxid felületek esetén (6%-ról 
24%-ra, ill. 10%-ról 25%-ra), és csökkentette azt a rozsdamentes acél felületnél (21%-ról 6%-ra). 

Ha a csökkenı hımérséklető térben E110-es burkolatanyag volt jelen, akkor Ru kibocsátás 
mindaddig nem volt tapasztalható a kilépı levegıben, amíg a cirkónium csı magashımérséklető 
vége teljesen el nem oxidálódott. Az E110-es csı intenzív oxidációját követıen számottevı Ru 
kibocsátás csak egyéb hasadási termékek jelenlétében történt (37. ábra). Ekkor a kezdeti Ru 
mennyiségnek körülbelül 7%-a érte el az abszorber oldatot a mérés 360 perces idıtartama alatt. 

A kvarc és rozsdamentes acél felületeken egyéb hasadási termékek jelenlétében a Ru 
lerakódás jóval alacsonyabb hımérsékleten (360, ill. 295 °C-on) ér véget, mint tiszta Ru 
oxidációjakor (510, ill. 405 °C). Az alumínium-oxid felületen a Ru lerakódás kezdete és vége 
közel megegyezı hımérsékleteknél van tiszta Ru és Ru+FP oxidációja esetén (32.b. ábra és 
38.c. ábra). 
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d. e. 

38. ábra. A „hasadási termékek” axiális eloszlása (a) kvarcrúdon (b) rozsdamentes acéllemezen és (c) alumínium-
oxid rúdon; (d) RuO2 lemezek a rozsdamentes acélmintán (kísérlet: 45) 795 °C körül (BSE kép) és (e) ugyanarról az 

acéllemezrıl a Cs, Mo, Te és Ru közös lerakódási régiójában, 545 °C körül, készített BSE kép 

A kvarc és alumínium-oxid felületeken a különálló, második kis Ru csúcs hiányzik és csak 
egy váll jelenik meg körülbelül 605-470 °C között, amely egybeesik a Cs lerakódással (38.a. és c. 
ábra). A rozsdamentes acél felületén ez a közös Ru–Cs csúcs az egészen alacsony 
hımérséklettartományban (535-295 °C között) sokkal határozottabb, a Ru és Cs csúcsok alakja 
hasonló lefutású (38.b. ábra). (A 835-750 °C és 740-685 °C közötti hımérséklet régiókban a Ru 
lerakódás lehullott a rozsdamentes acéllemez felületérıl a SEM/EDX vizsgálatot megelızıen és 
valószínőleg ezzel magyarázható, hogy a körülbelül 860-640 °C közötti tartományban az elsı 
nagyobb Ru csúcs hiányzik errıl a mintáról.) Másrészrıl a Cs relatív felületi koncentrációja jóval 
nagyobb a Ru+FP oxidációja során használt acéllemezen (38.b. ábra), mint a Cs elızetes 
felpárologtatása esetén (36.b. ábra). A Cs maximális felületi mennyisége a fenti esetekben 42,4 és 
8,6 tömeg % volt. (Az elızetes felpárologtatás során a Cs valószínőleg nagyobb mértékben 
diffundált be a rozsdamentes acél anyagába, illetve a felületre kivált mennyisége is különbözhet a 
Ru+FP oxidációjával lerakódó Cs mennyiségétıl. Ez utóbbi esetben ugyanis az elpárolgó és 
leváló Cs forma cézium-rutenát is lehetett, valamint a „mintavételi idı” hosszabb volt: 360 perc 
szemben a 30 perces felpárologtatással.) Az egyéb hasadási termékeket is hordozó acéllemezen a 
Cs és Ru felületi koncentrációinak az aránya a közös csúcsuknál körülbelül 1:1 (38.b. ábra). 
Ugyanezen a mintán (kísérlet: 45) lemezek formájában kivált RuO2 lerakódásról készített BSE 
képet a 38.d. ábra mutatja. A Ru mellett kis mennyiségő Mo-t (3,7 tömeg %) is detektáltunk 
ezeken a területeken. 

A Ru mellett egyéb hasadási termékek lerakódásait is hordozó rozsdamentes acéllemez 
legmagasabb hımérséklető régiójában (1100-1085 °C között) a képzıdött oxidréteg teljesen 
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lehullott, és a felület a tiszta rozsdamenetes acéléhoz hasonló összetételt mutatott. 1085-835 °C 
között a képzıdött oxidréteg csak részlegesen vált le a felületrıl a SEM/EDX vizsgálatot 
megelızıen, és ezen a részen Fe-Cr-oxidot detektáltunk kis Ni-tartalommal (38.b. ábra). 

A rozsdamentes acél és alumínium-oxid felületeken a meglehetısen alacsony hımérséklet 
régiókban (200-195 °C, ill. 130-125 °C körül) kismennyiségő Ru lerakódás jelent meg (38.b. és 
c. ábra), amely csak Cs (és Mo) jelenlétében volt megfigyelhetı (5.3.3 és 5.3.2 fejezet). 

A Cs és a Te relatív mennyiségei (a Ru maximum mennyiségéhez viszonyítva) a 
rozsdamentes acél felületén jóval nagyobbak, mint a kvarc vagy alumínium-oxid felületeken 
(38.a-c. ábra). A Te lerakódás a rozsdamentes acélon a legkiterjedtebb, valószínőleg a tellúr gız 
és a rozsdamentes acél közötti kémiai kölcsönhatás eredményeképpen [116]. A 38.e. ábra a 
rozsdamentes acélmintán Te-ban, Mo-ben és Cs-ban gazdag szögletes krisztallitokról készített 
BSE képet mutatja. A krisztallitok mérete az ≈1 µm-estıl a 4-6 µm-esig változott. 

5.3.5. Az elıoxidáció hatása 

A rozsdamentes acélfelületek vízgızös elıoxidációjának az adott vizsgálati körülmények 
között nem volt szignifikáns hatása a ruténium-oxidok kiválására (39. és 40. ábra). Ennek oka 
lehet egyrészrıl az, hogy a 850 °C-on 9240 s-ig vízgızben elıoxidált rozsdamentes acél felületén 
képzıdött ≈5 µm-es oxidréteg erısen leváló volt, másrészrıl pedig az, hogy a mérés kezdete 
elıtt, a kemence ≈41 perces felfőtése során a „tiszta” rozsdamentes acélcsı magashımérséklető 
vége is bizonyos mértékben már oxidálódhatott. A kezeletlen acélfelülethez viszonyítva a 
vízgızös elıoxidáció kissé csökkentette a Ru kibocsátást tiszta Ru oxidációja esetén (21%-ról 
19%-ra), míg gyengén növelte azt Ru+FP oxidációjakor (6%-ról 8%-ra). Azonban a 
rozsdamentes acél betétcsıvel végzett párhuzamos mérések csekély száma miatt ezek a kis 
különbségek nem tekinthetık szignifikánsnak. 

E110-es csı esetén a vízgızös elıoxidációnak csak akkor volt hatása a Ru kibocsátásra, ha 
az a breakaway-tartományon kívül (1100 °C-on, ≈20 µm) történt (39. ábra). Ellenkezı esetben a 
képzıdött oxid réteg (800 °C-on, ≈10 µm) nem töltött be védı funkciót az intenzív levegıs 
oxidációval szemben, és így az elıoxidációnak nem volt számottevı hatása a Ru kibocsátásra 
(39. és 40. ábra). 

A csökkenı hımérséklető szakaszon levegıben elıoxidált rozsdamentes acéllemezen a Ru 
lerakódás valamivel magasabb hımérséklet régióban jött létre (875-455 °C), mint tiszta 
acélfelület esetén (860-405 °C). A vízgızben elıoxidált rozsdamentes acélmintán a Ru kiválás 
szintén valamivel magasabb hımérsékleten kezdıdik (895 °C), de alacsonyabb hımérsékleten ér 
véget (340 °C), mint a kezeletlen fémfelületen. A RuO2 lerakódás hımérséklettartománya a 
vízgızben elıoxidált acélon a legszélesebb (555 °C), a kezeletlen acélhoz (455 °C) vagy a 
levegıben elıoxidált acélhoz (420 °C) viszonyítva. (Az alacsonyabb hımérsékletrégióban a tiszta 
fémfelülethez képest az oxidált acélfelület esetleg jobban katalizálja a RuO4 kiválását. A 150 és 
250 °C közötti hımérséklettartományban hasonló jelenséget tapasztaltak Kärkelä és mtsai [85].) 
A Ru lerakódások profilja az elıoxidált felületeken különbözik az eredetileg fém felületen 
kialakultétól. A levegıben elıoxidált mintán a második Ru csúcs nem olyan kifejezett 
(41.a. ábra), mint kezeletlen rozsdamentes acélfelület esetén (32.a. ábra), míg a vízgızben 
elıoxidált mintán a második Ru csúcs teljesen hiányzik és csak egy szélesebb Ru csúcs egy vállal 
található (41.b. ábra). 
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39. ábra. RuO4 parciális nyomása a kilépı levegıáramban tiszta Ru oxidációja és a csökkenı hımérséklető térben 

fém, ill. oxidált fémfelületek esetén 
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 45 (SS+FP)
 54 (vízgız(850°C)ox.SS+FP)
 55 (vízgız(850°C)ox.SS+FP)
 51 (E110+FP)
 49 (vízgız(800°C)ox.E110+FP)

 

 

 
40. ábra. RuO4 parciális nyomása a kilépı levegıáramban Ru+FP oxidációja és a csökkenı hımérséklető térben 

fém, ill. oxidált fémfelületek esetén 

Mind a levegıben, mind a vízgızben elıoxidált, majd tiszta Ru-os mérésben felhasznált 
rozsdamentes acélminták (kísérlet: 43 és 53) magashımérséklető részérıl (1100-870 °C, ill. 
1100-805 °C között) az oxidréteg lehullott. A levegıben elıoxidált rozsdamentes acéllemez ezen 
területein a Cr és a Mn erısen feldúsult, a Ni és a Fe elszegényedett (41.a. ábra), míg a vízgızben 
elıoxidált rozsdamentes acéllemezen a Ni dúsult fel jelentıs mértékben, a Fe-hoz képest 
(41.b. ábra). Ez utóbbi mintán 1100-805 °C között a felület Mn tartalma nagyobb, mint az eredeti 
rozsdamentes acélé azokon a területeken, ahol az oxidréteg kis darabokban a felületen maradt, 
míg a Cr a lemez teljes hosszán eltőnt a felület közeli rétegekbıl. A két elıoxidált, majd tiszta Ru 
oxidációja mellett felhasznált acélmintán (kísérlet: 43 és 53) detektált kis mennyiségő Mo eredete 
egyenlıre nem tisztázott (41.a. és b. ábra). 
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Kísérlet: 43. lev.ox.SS
T=1100°C, t=360 mina.
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Kísérlet: 53. vízgız(850°C)ox.SS
T=1100°C, t=360 minb.
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T=1100°C, t=360 min
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41. ábra. Ru axiális eloszlása (a) a csökkenı hımérséklető térben levegıben 30 percig és (b) vízgızben (850 °C-on 
9240 s-ig) elıoxidált rozsdamentes acélon; (c) Ru és egyéb hasadási termékek axiális eloszlása vízgızben (850 °C-on 
9240 s-ig) elıoxidált rozsdamentes acélon; (d) Cs-ban és Mo-ben gazdag szferolitok vízgızben elıoxidált 
rozsdamentes acéllemezen (kísérlet: 55) ≈605 °C-nál (BSE kép); (e) rózsaalakú, RuO2 krisztallit vízgızben 
elıoxidált rozsdamentes acéllemezen (kísérlet: 55) ≈495 °C-nál (BSE kép); (f) Cs, Mo és Te lerakódás rózsaalakú, 
Ru-ban gazdag krisztallitokkal vízgızben elıoxidált rozsdamentes acéllemezen (kísérlet: 54) ≈455 °C-nál (BSE kép) 

A tiszta Ru-os mérésekben használt elıoxidált mintákkal (kísérlet: 43 és 53) szemben, az 
egyéb hasadási termékek oxidációjakor használt elıoxidált acéllemezek (kísérlet: 54 és 55) 
magashımérséklető régióiban az oxidréteg nagy része a felületen maradt és elszórtan kis 
mennyiségő Ru lerakódás volt detektálható ezeken a lemezeken a magas hımérséklető végtıl 
(1100 °C-tól) a nagymennyiségő Ru lerakódás kezdetéig (41.c. ábra). Azokban a régiókban, ahol 
az oxidréteg lehullott a felületrıl (pl. 1060-1025 °C, 845-595 °C és 390-210 °C között; 
41.c. ábra), a felület Cr-, Mn- és magasabb hımérséklet régiókban a Ni-tartalma is nagyobb, míg 
a Fe- és alacsonyabb hımérséklet régiókban a Ni-tartalma is kevesebb volt, mint az eredeti 
rozsdamentes acélban. 
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A vízgızben elıoxidált és egyéb hasadási termékeket is hordozó rozsdamentes 
acélmintákról (kísérlet: 54 és 55) az elsı nagyobb Ru csúcs hiányzik, mert a lerakódott hasadási 
termékek (köztük a Ru) az oxidréteggel együtt levált a felületrıl a ≈860-600 °C közötti 
tartományban, ahol általában a Ru kiválás legnagyobb része található (41.c. ábra). Körülbelül 
600-400 °C között a Ru és Cs lerakódások profilja hasonló. A Ru lerakódás ezeknél a mintáknál 
(kísérlet: 54 és 55) magasabb hımérsékleten (375 °C) végzıdik, mint a vízgızben elıoxidált 
acél+Ru (kísérlet: 53: 340 °C) vagy az acél+FP (kísérlet: 45: 295 °C) minták esetén, de 
alacsonyabb hımérsékleten, mint az acél+Ru (kísérlet: 37: 405 °C), a céziummal kezelt acél+Ru 
(kísérlet: 42: 415 °C) vagy a levegıben elıoxidált acél+Ru (kísérlet: 43: 455 °C) mintáknál. Az 
alacsony hımérséklet régióban, 535-360 °C között a Ru relatív felületi koncentrációja valamivel 
nagyobb, mint tiszta Ru oxidációja esetén (kísérlet: 37), de jóval kisebb, mint Ru+FP oxidációja 
és fém rozsdamentes acélfelület használatakor (kísérlet: 45). Az utóbbi a Cs-nak a rozsdamentes 
acél felületén kialakult oxidrétegbe történı, a fémfázishoz képest nagyobb mértékő diffúziójának 
lehet az eredménye [117]. Az 54-es mintán Mo-nel együtt kis mennyiségő Ru lerakódás volt 
detektálható az egészen alacsony hımérséklet régióban (130 °C; 41.c. ábra). 

A 41.d-f. ábrák a vízgızben elıoxidált acéllemezek (kísérlet: 54 és 55) felületérıl a Ru, Cs, 
Te és Mo együttes leválásának régiójában készített BSE képeket mutatják. A 41.e. ábrán egy 
≈495 °C-nál képzıdött RuO2 krisztallitról 1500-szoros nagyítás mellett készített BSE kép látható. 

 



 73 

6. ÖSSZEFOGLALÁS 

A RUSET program célja egy levegıbetöréses súlyos reaktorbaleset során a ruténium-
oxidok lehetséges viselkedésének tisztázása volt. A kísérletek elsısorban a primerkörben 
lejátszódó folyamatok megértésére irányultak: így csökkenı hımérséklető térben a ruténium-
oxidok kiválásának és újbóli elpárolgásának vizsgálatára, és végsı soron a lehőlt levegıáramban 
metastabil állapotban maradó RuO4 mennyiségi meghatározására, amely mint gázhalmazállapotú 
ruténium forma érheti el a konténmentet egy súlyos baleseti szcenárió során. 

A RUSET program keretén belül tanulmányoztam a ruténium magashımérséklető (1000-
1200 °C-os) oxidációját és a ruténium-oxidok hımérsékleti gradiensen keresztüli transzportját 
levegıáramban. 

Vizsgáltam, hogy a különbözı hasadási termékek, mind a magashımérséklető, mind a 
csökkenı hımérséklető térben, milyen hatással lehetnek a ruténium párolgási kinetikájára, illetve 
a gázfázisban metastabil állapotban maradó RuO4 mennyiségére. 

Abból a célból, hogy egy hipotetikus levegıbetöréses reaktorbaleset során a ruténium-
oxidoknak a reaktor hőtıkörén keresztüli lehetséges transzportját pontosabban megértsük, 
tanulmányoztam a csökkenı hımérséklető térben (1100-100 °C) a különbözı anyagi minıségő 
felületek (kvarc, rozsdamentes acél, alumínium-oxid, cirkónium ötvözet, oxidált fémfelületek, 
valamint molibdén- és cézium-oxid lerakódást hordozó felületek) ruténium-oxidok bomlására és 
újbóli elpárolgására gyakorolt hatását. 

A vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a Ru RuO3 és RuO4 formájában elpárolog, és 
az adott körülmények között az illékony ruténium-oxidok (RuO3 és RuO4) elérték egyensúlyi 
koncentrációjukat a magashımérséklető térben. A kísérleti berendezés csökkenı hımérséklető 
szakaszán, körülbelül 1100 és 600 °C között a RuO3, illetve a RuO4 legnagyobb része, ≈95%-a, 
(a ruténium-oxidok ≈98-99%-a) a kvarc felületen elbomlott és RuO2 kristályok képzıdtek, míg a 
kilépı levegıben a RuO4 parciális nyomása 10-6 bar körül változott, amely több nagyságrenddel 
meghaladja az adott hımérsékletnek megfelelı egyensúlyi értéket (≈10-20 bar). A ruténium-
oxidok RuO2-dá történı bomlása heterogén fázisú kémiai reakció, melyet a kvarc felület, a 
kvarcfelület inhomogenitása és a már kialakult RuO2 szemcsék hatékonyan katalizálnak. 
Másrészrıl az adott kísérleti körülmények között a RuO4 RuO2-dá történı felület katalizált 
bomlása nem volt elég gyors, hogy a hımérsékletváltozásnak megfelelı egyensúly 
kialakulhasson. A kísérletek késıi fázisában a Ru kibocsátás a lerakódott RuO2 re-
evaporációjából származott, amely szintén ≈10-6 bar RuO4 parciális nyomást eredményezett a 
kilépı gázban. 

A csökkenı hımérséklető térben (1100-100 °C) különbözı felületekkel végzett vizsgálatok 
eredményei azt mutatták, hogy a ruténium-oxidok RuO2-dá történı heterogén fázisú bomlását a 
kvarc és alumínium-oxid felületek hatékonyabban katalizálják, mint a rozsdamentes acél. A RuO2 
újbóli elpárolgása a rozsdamentes acél felületérıl (valószínőleg az azon kialakult RuO2 lerakódás 
finomabb eloszlása miatt) nagyobb mértékő volt, mint a kvarc vagy alumínium-oxid felületekrıl. 
A kvarc felületen képzıdött, nagyobb kristályokból álló RuO2 lerakódás növekvı re-evaporációs 
sebességet mutatott a kísérlet késıi fázisában. 

A MoO3 réteg jelenléte valamennyi vizsgált felületen csökkentette a RuOx-ok kiválásának 
mértékét. A Mo (és Cs) felpárologtatásakor maga a rozsdamentes acél betétcsı is oxidálódott. A 
rozsdamentes acélcsı tiszta levegıs oxidációja kissé szintén növelte a RuO4 parciális nyomását a 
kilépı levegıben és az abszorber oldatot elérı Ru hányadot a fém kiindulási felülethez képest, de 
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a RuO4 kezdeti kilépı koncentrációja az eltávozó gázban kisebb volt, mint molibdén-oxidok 
jelenlétében. 

A rozsdamentes acél felületére felvitt Cs/Cs-oxid lerakódás a csökkenı hımérséklető 
szakaszon kismértékben megkötötte a ruténiumot a gázfázisból (a tiszta acélfelülethez képest). 
Ezzel szemben az alumínium-oxid és különösen a kvarc felületén a Cs/Cs-oxid lerakódás 
csökkentette a ruténium-oxidok bomlását és növelte a RuO4 koncentrációját a kilépı levegıben. 
Az utóbbi esetben a Cs a kvarc anyagába diffundálva vagy azzal cézium-szilikátot képezve 
megváltoztatta a kvarc felületi jellegét és csökkentette annak a RuOx-ok RuO2-dá történı 
bomlására gyakorolt katalitikus hatását, egy nagyságrenddel növelve a RuO4 parciális nyomást az 
eltávozó gázban a tiszta kvarcfelület fölött mért értékhez képest. 

Ha a magashımérséklető térben (1100 °C-on) a Ru mellett egyéb hasadási termékek is 
jelen voltak, akkor azok a tiszta Ru oxidációjához viszonyítva növelték a RuO4 parciális 
nyomását a környezeti hımérséklető kilépı levegıben kvarc és alumínium-oxid betétcsövek 
esetén, míg csökkentették azt rozsdamentes acélcsı használata mellett (hasonlóan a Cs lerakódás 
hatásához). A vizsgált felületek mindegyikénél a maximális RuO4 koncentráció az eltávozó 
gázban bizonyos idıkéséssel jelent meg, ha egyéb hasadási termékek is jelen voltak a töltetben. 
Ezt az idıkésést a ruténium és a cézium közötti magashımérséklető (illetve acélfelület esetén a 
csökkenı hımérséklető térben is lejátszódó) reakciók okozták. Ha Cs volt jelen a töltetben, a Ru 
a magashımérséklető térbıl részben cézium vegyületek (esetleg Cs2RuO4) formájában távozott el 
és a tiszta RuO2 kiválási tartományához képest viszonylag alacsony hımérsékleteken (kvarc 
felületen: ≈900-400 °C között) rakódott le. Ebben az esetben a kiválás mechanizmusa egyszerő 
kondenzáció, és ez a folyamat csökkentette a Ru koncentrációját a kilépı levegıben. 

Mo tartalmú (Mo fémport vagy Mo-Ru-Rh-Pd ötvözetet tartalmazó) mintákkal és a 
csökkenı hımérséklető térben kvarcfelület mellett végzett vizsgálatok során a gázfázisban a 
ruténium-oxidokkal egyidejőleg jelenlévı molibdén-oxid gızök hatékonyan gátolták a ruténium-
oxidok felületkatalizált bomlását, és közel egy nagyságrenddel növelték a RuO4 parciális 
nyomását a kilépı lehőlt levegıben a tiszta Ru oxidációjához képest. A levegı vízgıztartalma 
kisebb mértékben, de ugyancsak gátolta a RuO4 felületkatalizált bomlását. 

1000 és 1100 °C-on bárium- és ritkaföldfém-oxidok jelenlétében a mintában, bárium-
rutenát és ritkaföldfém-rutenátok keletkeztek, amely reakciók csökkent intenzitású és idıben 
elnyújtott Ru kibocsátást eredményeztek a magashımérséklető térbıl. 

Ha a csökkenı hımérséklető térbe E110-es burkolatanyagot helyeztünk, Ru kibocsátás 
gyakorlatilag mindaddig nem jelent meg a szobahımérséklető gázáramban, amíg a cirkónium csı 
magashımérséklető vége teljesen el nem oxidálódott. Az E110-es csı intenzív oxidációját 
követıen a vizsgálat idıtartamán belül (360 min) számottevı Ru kibocsátás csak egyéb hasadási 
termékek jelenlétében történt. 

Az adott kísérleti körülmények között a rozsdamentes acélfelületek vízgızös 
elıoxidációjának nem volt szignifikáns hatása a Ru kibocsátásra. Tiszta Ru oxidációja esetén a 
rozsdamentes acél vízgızös elıoxidációja kissé növelte a RuOx-ok (RuO4) RuO2-dá történı 
bomlását a tiszta fémfelület hatásához képest. Ha a Ru mellett egyéb hasadási termékek is jelen 
voltak a magashımérséklető térben, akkor a csökkenı hımérséklető szakaszon az oxidréteg 
jelenléte kissé növelte a Ru kibocsátást. E110-es csı esetén a vízgızös elıoxidációnak csak akkor 
volt hatása a Ru eltávozására, ha az a breakaway–tartományon kívül (1100 °C-on) történt. 
Ellenkezı esetben (800 °C-on) a képzıdött oxidréteg nem nyújtott védelmet az intenzív levegıs 
oxidációval szemben és az elıoxidációnak nem volt hatása a Ru kibocsátásra. 
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Összefoglalóan megállapítható tehát, hogy egy levegıbetöréses súlyos reaktorbaleset esetén 
a ruténium-oxidoknak a reaktor hőtıkörében való visszatartásában a felület minıségének 
(rozsdamentes acél, oxidált rozsdamentes acél, Mo és Cs lerakódás) döntı szerepe van. 

A ruténium-oxidoknál (≈500 °C felett) illékonyabb Cs2RuO4 lehetséges képzıdése eltérı 
kiválási mechanizmusa (kondenzáció) miatt a gázhalmazállapotú Ru koncentrációját a környezeti 
hımérséklető kilépı levegıben csökkentheti. 

A levegıben jelenlévı vízgız és molibdén-oxid gızök, valamint a csökkenı hımérséklető 
tér felületein jelenlévı MoO3 réteg a ruténium-oxidok RuO2-dá történı felület katalizált bomlását 
csökkenteni, és így az eltávozó gázban metastabil állapotban maradó RuO4 parciális nyomását 
növelni fogja. Egy levegıbetöréses reaktorbaleset esetén nagymennyiségő aeroszol fog képzıdni, 
aminek várhatóan szintén jelentıs hatása lesz a ruténium-oxidok hőtıkörön keresztüli 
transzportjára. 

Talán a legérdekesebb vizsgálati eredménye a RUSET kísérleteknek a csökkenı 
hımérséklető térben a rozsdamentes acél felületén a cézium lerakódás ruténium megkötı 
képessége volt. A cézium-rutenát lehetséges képzıdése magas hımérsékleteken, valamit a 
csökkenı hımérséklető térben a ruténium–cézium–rozsdamentes acél közötti reakciók további, 
részletesebb vizsgálatot igényelnének a ruténium-oxidok primerköri viselkedésének pontosabb 
megismerése céljából. 
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Tézisek 

1. A gázhalmazállapotú ruténium-oxidok (RuO3 és RuO4) szilárd RuO2-dá történı bomlása 
felületkatalizált, heterogén fázisú kémiai reakció. A RuO4 a kilépı környezeti hımérséklető 
levegıáramban metastabil állapotban az egyensúlyit (≈10-20 bar) több nagyságrenddel meghaladó 
koncentrációban maradhat (kvarcfelület esetén ≈10-6 bar), mivel a RuO4 RuO2-dá történı 
bomlása ≈800 °C körül leáll. (A RuO4 RuO2-dá történı felületkatalizált bomlása nem elég gyors 
ahhoz, hogy a hımérsékletváltozásnak megfelelı egyensúly kialakulhasson.) A lerakódott RuO2 
re-evaporációjából származó RuO4 parciális nyomása a kilépı szobahımérséklető gázban szintén 
a 800 °C körüli hımérsékletnek megfelelı egyensúlyi érték (kvarcfelület esetén ≈10-6 bar) 
[2a,4a]. 

2. A RuOx-ok RuO2-dá történı heterogén fázisú bomlását a kvarc és alumínium-oxid felületek 
hatékonyabban katalizálják, mint a rozsdamentes acél. A RuO2 újbóli elpárolgása a rozsdamentes 
acél felületérıl (az azon kialakuló RuO2 lerakódás kisebb szemcseméretének/finomabb 
eloszlásának köszönhetıen) nagyobb mértékő, mint a kvarc vagy alumínium-oxid felületekrıl. 
Ugyanakkor a kvarcfelületen képzıdı, nagyobb kristályokból álló RuO2 lerakódás idıben 
növekvı re-evaporációs sebességet mutat [1a]. 

3. A gızfázisban jelenlévı molibdén-oxidok, valamint a csökkenı hımérséklető tér felületein a 
MoO3 lerakódás csökkentik a ruténium-oxidok felületkatalizált bomlását és növelik a RuO4 
parciális nyomását a környezeti hımérséklető kilépı levegıben. A molibdén-oxid gızök 
szimultán jelenlétének a ruténium-oxidok kiválását gátló hatása nagyobb mértékő, mint a 
csökkenı hımérséklető tér felületein jelenlévı MoO3 rétegé [1a,2a,3a]. 

4. Cézium-rutenát vagy más cézium-ruténium vegyület esetleges képzıdése a ruténium-
oxidokétól eltérı kiválási mechanizmusa (kondenzáció) miatt csökkentheti a gázhalmazállapotú 
ruténium koncentrációját a kilépı lehőlt levegıben a Ru tiszta ruténium-oxidok formájában 
történı kibocsátásához képest. Másrészrıl a csökkenı hımérséklető térben, rozsdamentes 
acélfelületen jelenlévı Cs/Cs-oxid lerakódás a Ru-ot a gázfázisból kismértékben képes megkötni. 
Cs jelenlétében a Ru jobban megkötıdik a rozsdamentes acélfelületen, mint tiszta ruténium-
oxidok esetén. A kvarc és alumínium-oxid felületeken a Cs/Cs-oxid lerakódás csökkenti ezeknek 
a felületek a ruténium-oxidok bomlására gyakorolt katalitikus hatását, és növeli a RuO4 
koncentrációját a kilépı lehőlt levegıben [1a,2a]. 

5. A Ru magashımérséklető, 1000-1100 °C-os reakciója bárium- és ritkaföldfém-oxidokkal 
csökkent intenzitású Ru kibocsátást eredményez a magashımérséklető térbıl, feltételezhetıen 
bárium-rutenát és ritkaföldfém-rutenátok keletkezése következtében [2a,3a]. 
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