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Konieczność budowy elektrowni atomowej w Polsce wymaga powrotu do badań nad paliwami 
dla reaktorów. W latach 1956-1970 w IBJ (obecnie ICHTJ) prowadzone były intensywne badania nad 
otrzymywaniem dwutlenku uranu w cyklu: 

• Otrzymywanie jądrowo czystego roztworu azotanu uranylu z rodzimej rudy uranowej   

• Konwersja tego roztworu do poliuranianu amonu (ADU=”yellow cake”) 

• Otrzymywanie  z niego spiekalnego dwutlenku uranu 

• Formowanie kształtek o wymiarach φ =1-2 cm h= 1-2cm i ich spiekanie do gęstości ponad 
10g/cm3 

Od 1970r rozpoczęto badania nad otrzymywaniem sferycznych ziaren UO2 metodą zol-żel. W ich 
wyniku opracowano oryginalny wariant (5 przyznanych patentów) procesu zol-żelu (tzw. Proces 
IChTJ) otrzymywania ziaren o średnicy <100 μm w skali do 100g/h. Jednocześnie wykorzystując 
elementy tego procesu przeprowadzono wstępne prace nad otrzymywaniem ziaren o średnicach 0.2-
1mm w kolumnach stożkowych typu ORNL. Wykonano także wstępne prace nad otrzymywaniem 
dwutlenku toru. Prace zostały zawieszone decyzja władz nadrzędnych w 1975r. Jednakże w pracowni 
prowadzono badania nad otrzymywanie innych materiałów ceramicznych metodą zol-żel. W ich 
wyniku opracowano nowoczesny, oryginalny (8 przyznanych patentów, wiele nagrodzonych na 
międzynarodowych wystawach innowacji) kompleksowy wariant procesu zol-żel zwany CSGP 
(Complex Sol-Gel Process). 
W chwili obecnej paliwami dla reaktorów jest uran o rożnym stopniu wzbogacenia w izotop U 235, 
niekiedy w mieszaninach z plutonem w formie tlenków (MOX). Najbardziej perspektywicznymi 
reaktorami są reaktory powielające i wysokotemperaturowe - HTGR w których zastosowane będą 
tlenki U-Th, a w przyszłości wzbogacane aktynowcami (program europejski ACSEPT). Jedyną metodą 
otrzymywania sferycznych ziaren dla HTGR oraz niekiedy dla innych reaktorów (wibracyjnego 
zagęszczania materiałów rozczepialnych w prętach paliwowych „Sphere-Pac” lub ich prasowania 
„microsphere pelletisationation”) jest metoda zol-żel. Jej dodatkową zaletą jest możliwość 
otrzymywania paliw reaktorowych w postaci węglików i azotków. Wstępne próby prowadzone w 
ramach europejskiego programu ACSEPT FP-7 „Synthesis of U-Th oxides by sol-gel processes” 
wykazały możliwość otrzymywania zoli uranylowych i torowych do syntezy proszków sferycznych 
procesem IChTJ. Metoda CSGP umożliwia uniknięcie bardzo skomplikowanego etapu redukcji U(VI) 
do U(IV) w roztworze oraz zapewnia doskonałe właściwości spiekalne materiałów. Dodatkowo 
metoda umożliwia domieszkowanie materiałów innymi tlenkami np. ZrO2. 




