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Streszczenie. Artykuł porusza kwestię wykorzystania toru jako materiału rodnego, zdolnego do powielania paliwa jądrowe-
go. Opracowanie zawiera charakterystykę tego pierwiastka, opis cyklu torowego oraz rozlokowanie toru na świecie. Prze-
analizowano możliwości zastosowania toru do produkowania energii oraz technologie jądrowych reaktorów prędkich powie-
lających zawierających tor. 
 
1. TOR. INFORMACJE WSTĘPNE 
Tor jest radioaktywnym aktynowcem odkrytym  
w 1828 roku przez szwedzkiego chemika – Jönsa 
Jacoba Berzeliusa, stąd też jego nazwa pochodząca od 
nordyckiego boga burzy i piorunów – Thora. Posiada 
on 90 protonów i pojawia się w środowisku natural-
nym niemalże w 100% jako izotop mający 142 neu-
trony. Pozostałe odmiany (posiadające 137, 138, 140, 
141 i 144 neutronów) występują śladowo, natomiast 
izotopy o liczbie neutronów 136, 139 i 143 są sztucz-
nie syntezowane, dlatego też w niniejszym artykule 

rozważany będzie tylko izotop  [4]. 

Tor–232 jest nie tylko najbardziej rozpowszechnio-
nym izotopem tego pierwiastka (rys.1 i 2), ale rów-
nież najtrwalszym, o czasie połowicznego rozpadu 
ok. 14 mln lat. Jest błyszczącym, srebrno–szarym, 
niezbyt twardym i ciągliwym, kowalnym metalem  
o gęstości 11,724 g/cm3, który topi się w temperaturze 
1755°C, zaś wrze przy 4788°C. Do minerałów wła-
snych toru należą toryt i torianit, towarzyszy też in-
nym pierwiastkom jako monacyt, cyrkon czy samar-
skit. W skorupie ziemskiej tor występuje w ilości 12 
ppm, czyli od trzech do pięciu razy częściej niż naj-
popularniejsze paliwo jądrowe – uran [7]. 

Energia wiązania przypadająca na nukleon dla toru 
(niemal 7,42 MeV) jest mniejsza od wartości najsta-
bilniejszego pierwiastka – izotopu żelaza–56, mając 
większą liczbę atomową. Wynika z tego, że tor–232 
nie jest syntezowany we wnętrzu gwiazd. 

Żelazo–56 ma największą energię wiązania przypada-
jącą na jeden nukleon. Proces syntezy termojądrowej, 
rozpoczynający się na syntezie jąder wodoru, z któ-
rych tworzą się jądra coraz cięższe, kończy się na 
w/w jądrze żelaza, toteż  w centrum gwiazdy nie są 
tworzone cięższe pierwiastki (tworzy się bariera ener-
getyczna, bilans energetyczny podczas takiego proce-
su byłby ujemny). Musi więc istnieć inna droga po-
wstawania toru. 

Najbardziej prawdopodobna teoria głosi, że pier-
wiastki ciężkie, do których należy tor, powstały  
w wyniku tzw. R–Procesu (ang. rapid neutron captu-
res process). Zjawisko to zachodzi głównie w koń-
cowym etapie życia masywnych gwiazd – m.in. su-
pernowych, podczas ich wybuchu. Proces polega na 
szybkim wychwycie przez jądro wielu neutronów 
dzięki obecności bardzo gęstych strumieni neutronów 
oraz wysokich temperatur, co prowadzi do powstania 
niestabilnego jądra z wieloma neutronami. Następują-
ce po sobie rozpady β nie nadążają w pełni zachodzić, 
skutkiem tego powstają jądra o relatywnie większej 
liczbie atomowej. Finalnym efektem jest stabilny 
nuklid ciężki [9]. 

 
Rys.1. Koncentracja antyneutrina pochodzącego ze źródeł 

naturalnych Uranu-238 i Toru-232 [11] 

2. ŚWIATOWE ZASOBY TORU 
Tor znajduje się w kręgu zainteresowań wielu państw 
jako jeden z kilku materiałów rodnych, czyli takich, 
które po „bombardowaniu” wiązką neutronów zmie-
niają się w izotopy rozszczepialne innego pierwiastka 
[1], w tym wypadku jest to U–233. Warto zaznaczyć, 
że prócz toru, do naturalnych materiałów rodnych 
dających dodatni bilans neutronów należą izotopy 
uranu – U–234 i U–238, zaś do sztucznie syntezowa-
nych – izotopy plutonu: Pu–238 oraz Pu–240. Niektó-
re inne aktynowce również posiadają takie właściwo-
ści, jednak proces ten wymaga 3 lub więcej neutro-
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nów termicznych (o energii około 0,025 eV) do roz-
szczepienia, dając jedynie 2 lub 3. Sytuacja ta zmienia 
się jeśli chodzi o neutrony prędkie (o energii większej 
niż 1 MeV).  

Skorupa ziemska jest bogata w tor, optymistyczne 
szacunki wskazują nawet na 120 bilionów ton [8], 
jednak ze względu na niewielkie jego obecne wyko-
rzystanie, zidentyfikowanych i zinwentaryzowanych 
złóż jest o wiele mniej. Występuje on w postaci tlen-
ków, krzemianów i fosforanów, często jako elementy 
ziem rzadkich (REE, ang. Rare Earth Elements). 
Czarnopiaskowe złoża monacytu składają się od 3% 
do 26% toru (zwykle zawartość toru wynosi 10% lub 
mniej). Tor może być pozyskiwany ze skał granito-
wych, złóż fosforytów, złóż metali ziem rzadkich, rud 
cyny, węgla i kopalniach uranu. Sugerowano nawet, 
że może być pozyskiwany z popiołu z elektrowni 
węglowych (elektrownia węglowa o mocy 1000MWe 
generuje około 13 ton toru rocznie w popiele, a każda 
tona toru może w dobrze zoptymalizowanej elektrow-
ni jądrowej generować 1000MWe). 

W najprostszym sposobie klasyfikacji złoża toru dzie-
lone są na cztery różne rodzaje, w zależności od kon-
centracji oraz nakładów inwestycyjnych niezbędnych 
do ich wydobycia. W kolejności od najważniejszego 
są to: uwięzione w karbonatytach, złoża okruchowe, 
żyły mineralne i uwięzione w skałach alkalicznych 
(rys.2) [2]. 

 
Rys.2. Procentowy udział złóż toru [2] 

 
Rys.3. Procentowy udział państw zidentyfikowanych 

złożach toru [2] 

Rozpoznane złoża toru to ok. 7,5 mln ton i niemalże 
90% z nich znajduje się na terenie 13 państw (rys.4  
i 5). Cechuje je więc niewielkie rozproszenie. Roz-
powszechnienie toru w skorupie ziemskiego utrudnia 
badanie i identyfikację całkowitej jego ilości. 

 
Rys.4. Światowe zidentyfikowane złoża toru [2] 

Co ciekawe tor, jak wykazała sonda Lunar Prospector 
wyposażona m. in. w spektrometr gamma, występuje 
w znacznych ilościach na jedynym naturalnym sateli-
cie Ziemi – Księżycu. Wykonano więc mapowanie 
stężenia tego pierwiastka (rys.5).  

 
Rys.5. Stężenie toru na powierzchni Księżyca, mapowanie 

wykonane przez sondę Lunar Prospector [2] 

3. CYKL TOROWY 
Cykl paliwowy to ogół operacji i procesów technolo-
gicznych, obejmujący wydobycie rud zawierających 
materiały rozszczepialne, ich transport, wytwarzanie 
paliwa jądrowego, wypalanie paliwa w reaktorze 
jądrowym oraz przetwarzanie i składowanie odpadów 
promieniotwórczych. 

Cykl torowy opiera się na wytwarzaniu z materiału 
rodnego – Toru–232 – materiału rozszczepialnego  
w ciągu reakcji jądrowych wytwarzających dodatni 
bilans neutronów, co jest warunkiem koniecznym dla 
zaistnienia samopodtrzymującej się reakcji jądrowej 
[3] 
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Wykorzystanie toru jako materiału do produkcji pali-
wa opiera się o proces absorbcji neutronów przez tor–
232. Inne jądra tego izotopu są niestabilne i rozpadają 
się na sposób β– na protaktyn–233 – będący również 
niestabilny i w reakcji β tworzą emitent promienio-
wania α – Uran–233 – łatwo-absorbujący neutrony 
spowolnione (termiczne). 

 
Rys.6. Transformacja Toru w Uran [7] 

Wytwarzanie paliwa jądrowego z toru składa się  
z kilku etapów (Rys.7). Początkowym etapem jest 
wytwarzanie elementów paliwowych składających się 
z materiału łatwo rozszczepialnego (wzbogacony 
uran-235, uran-233 lub pluton) wraz z dołączonym 
wkładem torowym (w płaszczu reaktora). Tak przy-
gotowane zestawy paliwowe są wypalane w reakto-
rze, by po odpowiednim napromieniowaniu i rozpa-
dzie do konkretnych izotopów (Rys.6) usunąć je  
z reaktora oraz poddać dalszej obróbce. Wypalone 
paliwo jądrowe jest wysoce radioaktywne i musi zo-
stać składowane przez jakiś czas, aż do osiągnięcia 
akceptowalnego poziomu. Kolejnym stadium jest 
mechaniczne lub chemiczne neutralizowanie wraz  
z chemicznym przetwarzaniem. Celem jest oddziele-
nie uranu, toru oraz plutonu od produktów ubocz-
nych. Materiały te zamykają cykl paliwowy i są wy-
korzystywane do ponownej produkcji paliwa [7]. 

 
Rys.7. Cykl Torowy [6] 

4. WYKORZYSTANIE TORU  
W REAKTORACH TOROWYCH 

Reaktory torowe posiadają zalety oraz wady. Istnieje 
również kilka problemów do przezwyciężenia dla 
konstruktorów i projektantów, jednakże nie ulega 
wątpliwości, że jest to bardzo interesująca oraz obie-
cująca technologia, zapewniająca bezpieczne wytwa-
rzanie taniej energii elektrycznej i ciepła. 

Koncepcja wykorzystania toru jako paliwa zostanie 
przedstawiona na przykładzie trzyetapowego progra-
mu opracowanego na potrzeby indyjskiego bezpie-
czeństwa energetycznego [8]. Schematycznie, kon-

cepcję przedstawiono na rys.8. Trzy etapy obejmują 
kolejno: 
 wykorzystanie uranu jako paliwa w ciężkowod-

nych reaktorach jądrowych (PHWR – Pressurised 
Heavy Water Reactor), 

 wykorzystanie plutonu jako paliwa w reaktorach 
prędkich (FBR – Fast Breeder Reactors), 

 wykorzystanie toru jako paliwa w zaawansowa-
nych instalacjach energetycznych. 

 
Rys.8. Trzyetapowa koncepcja wykorzystania toru 

Etap pierwszy obejmuje wykorzystanie uranu natu-
ralnego jako paliwa w ciśnieniowych, ciężkowodnych 
reaktorach jądrowych (PHWR). W tym etapie produ-
kowana jest energia elektryczna oraz, jako produkt 
uboczny, pluton-239. Wykorzystanie reaktora PHWR 
zamiast lekkowodnego PWR (ang. Pressurized Water 
Reactor) jest w przypadku Indii najlepszym wyborem 
uwzględniającym dostępną infrastrukturę. Reaktory 
PHWR mogą pracować bowiem na uranie natural-
nym, natomiast reaktory typu PWR – wymagają pa-
liwa wzbogaconego. Wyprodukowany w ten sposób 
pluton-239 wykorzystywany jest w etapie drugim. 

Drugi etap polega na wykorzystaniu wyprodukowa-
nego w poprzedniej fazie plutonu-239 do produkcji 
paliwa MOX (ang. Mixed OXides), które będzie zasi-
lało reaktory prędkie FBR. W tym etapie można wy-
różnić dwa procesy: 

 Pluton-239 ulega rozszczepieniu, w wyniku które-
go produkowana jest energia. Podobnie jak w po-
przednim etapie, również jako odpad produkowa-
ny jest pluton-239. 

 Jeżeli ilość wyprodukowanego w ten sposób plu-
tonu jest wystarczająca, do rdzenia reaktora 
wprowadza się tor, w celu produkcji uranu-233, 
który jest niezbędny dla kolejnego etapu. 
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Etap trzeci polega na osiągnięciu zrównoważonego 
cyklu paliwowego. W tym etapie wykorzystywane 
będą zaawansowane systemy podkrytyczne ADS 
(Accelerator Driven Systems), reaktory wysokotem-
peraturowe HTR (High Temperature Reactors) lub 
zaawansowane reaktory ciężkowodne AHWR  
(Advanced Heavy Water Reactors). W tych syste-
mach, jako paliwo stosowana będzie mieszanina ura-
nu-233 oraz toru. Ten etap jest wciąż w fazie badań  
i rozwoju. 

 
Rys.9. Koncepcja reaktora AHWR [10] 

Projekt reaktora AHWR jest podobny do zaawanso-
wanego reaktora typu CANDU (ang. CANada Deute-
rium Uranium). Ciśnieniowe rury, z których składa 
się rdzeń zawierają paliwo w postaci kaset oraz wodę 
lekką jako chłodziwo. Rdzeń znajduje się w zbiorniku 
wypełnionym wodą ciężką pod niskim ciśnieniem. 
Woda ciężka stanowi zarówno moderator, jak i reflek-
tor neutronów. Przestrzeń pomiędzy rurami ciśnie-
niowymi oraz kasetami paliwowymi wypełniona jest 
powietrzem, które stanowi termiczną izolację pomię-
dzy gorącą rurą ciśnieniową a ciężkowodnym mode-
ratorem na zewnątrz. 

Z uwagi na fakt, że AHWR jest reaktorem wrzącym 
oraz projekt zakłada wykorzystanie rur pionowych, 
załadunek świeżego paliwa ma miejsce w górnej czę-
ści reaktora. Dodatkowo, każda rura ciśnieniowa za-
wiera tylko jeden długi klaster paliwa, w odróżnieniu 
od wielu krótkich elementów paliwowych w reaktorze 
CANDU. Reaktor nie jest wyposażony w główne 
pompy obiegowe. Głównym zjawiskiem powodują-
cym przepływ chłodziwa jest naturalna cyrkulacja. 
Stopień suchości pary produkowanej w rdzeniu wy-
nosi ok. 18%. Rdzeń reaktora wyposażony jest  
w pręty kontrolne (do kontroli reaktywności oraz 
przestrzennego rozkładu mocy) jak również pręty 
wyłączeniowe. Podstawowe parametry reaktora ze-
stawiono w tabeli 1. 

 

Tabela 1.  
Podstawowe parametry reaktora AHWR [10] 

Moc elektryczna, MWe 300 
Moc cieplna, MWth 920 

Paliwo (Th, 233U) MOX + (Th, 
Pu) MOX 

Chłodziwo Wrząca woda lekka 
Moderator Woda ciężka 

Liczba kanałów 513 
Liczba kanałów  

paliwowych 452 

Liczba prętów  
kontrolnych 24 

Główny układ  
wyłączający 37 prętów wyłączeniowych 

Awaryjny układ  
wyłączający Ciekła trucizna 

 

 
Rys.10. Koncepcja kasety paliwowej reaktora AHWR  

o różnym stopniu wzbogacenia paliwa [10] 

Rysunek 10 przedstawia element paliwowy składają-
cy się z 54 prętów paliwowych, ułożonych w 3 kon-
centryczne pierścienie dookoła pręta centralnego. 
Każdy pręt składa się z koszulki wykonanej ze stopu 
cyrkonu oraz pastylek paliwowych wewnątrz. Dłu-
gość pręta wynosi ok. 3,5 m. Każda kaseta paliwowa 
składa się z trzech sekcji: elementów paliwowych 
oraz dwóch osłon, przymocowanych powyżej prętów. 
Długość kasety paliwowej wynosi ok. 10,5 m. Wyko-
rzystanie jednej kasety paliwowej w każdej rurze 
ciśnieniowej jest niezbędne ze względu na pionową 
orientację rdzenia. 

Paliwo w dwóch wewnętrznych pierścieniach stanowi 
mieszanina uranu (w głównej mierze izotopu 233U) 
oraz toru w postaci tlenków. Masowo, udział paliwa 
uranowego do torowego w wewnętrznym pierścieniu 
wynosi 3% oraz 3,75% w środkowym. Pierścień ze-
wnętrzny zamiast uranu zawiera tlenki plutonu  
w dwóch osiowych sekcjach: 4% w dolnej (do wyso-
kości połowy kasety) oraz 2,5% w górnej. W tym 
pierścieniu nie stosuje się jako paliwa uranu (natural-
nego czy też wzbogaconego). 

Kaseta paliwowa reaktora AHWR o niskim wzboga-
ceniu uranu (AHWR-LEU) jest skonstruowana tak 
samo jak kaseta paliwowa omówiona wcześniej 
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(rys.10), różni się jedynie składem paliwa. Paliwo 
składa się jedynie z dwutlenku uranu oraz dwutlenku 
toru. Uran wzbogacony jest do poziomu 19,75%. 
Również zawartość uranu w poszczególnych pier-
ścieniach różni się. W pierścieniu wewnętrznym jest 
to maksymalnie 18%, w środkowym 22% natomiast 
w zewnętrznym 22,5%. Porównanie proponowanych 
składów paliwa przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2.  
Parametry paliwa reaktora AHWR [10] 

Parametr AHWR AHWR-LEU 
Moc cieplna, MWth 920 920 

Moc elektryczna, 
MWe 300 300 

Paliwo 
 
- pierścień  
wewnętrzny (12 
prętów) 
- pierścień środko-
wy (18 pretów) 
- pierścień ze-
wnętrzny (24 pręty) 

Głównie 
izotop 233U 
 
UO2 (3% 
wag.) w 
ThO2 
UO2 (3,75% 
wag.) w 
ThO2 

PuO2 (4% wag.) 
w ThO2 (cz. 
dolna) 

PuO2 (2,5% 
wag.) w ThO2 
(cz. górna) 

Jedynie izotop 
235U, wzboga-
cony do 19,75% 
wag. 
UO2 (13-18% 
wag.) w ThO2 
UO2 (17,5-22% 
wag.) w ThO2 
PuO2 (15-22,5% 
wag.) w ThO2 

Wymagana  
wymiana paliwa, 

kanałów/rok 
 90-94 

Liczba kanałów  
w rdzeniu 513 505 

Liczba kanałów 
paliwowych 452 452 

Liczba prętów  
kontrolnych 24 12 

Liczba prętów  
wyłączeniowych 37 41 

Moc/kanał, MWth 2,04 2,04 
Średnie wypalenie, 

GWd/te 38 31-64 

Wymagana ilość 
uranu nisko wzbo-
gaconego, kg/rok 

- 1599-1095 

Energia uzyskana  
z tony wydobytego 

uranu, MWd 
- 5255-7827 

Moc uzyskana  
z uranu 233U uzy-
skanego z toru, % 

65 30-39 

 

Reaktor AHWR pracuje w zamkniętym cyklu pali-
wowym, gdzie zawracany z powrotem jest zarówno 
uran-233, jak i tor-232. Ciągła wymiana paliwa jest 
podstawowym trybem pracy, z opcją ponownego 
załadowania podczas odstawienia reaktora. Obecnie 

przewiduje się, że paliwo będzie znajdować się  
w reaktorze w sumie 4 lata, a następnie przez 2 lata 
chłodzone przed kolejnym użyciem (przez 1 rok do 
ponownego przetworzenia i przez 1 rok do ponowne-
go wykorzystania w produkcji do nowego paliwa). 
Konstrukcja rdzenia ułatwia powielanie uranu-233U  
z toru-232 i samopodtrzymanie reakcji łańcuchowej. 
W połączeniu z reaktorem prędkim drugiego stopnia 
możliwe jest tworzenie nowych pierwiastków rozsz-
czepialnych (uran-233) połączone z neutralizowaniem 
plutonu ze zużytego paliwa PHWR (rys.8). Neutrali-
zowana ilość jest równa konsumpcji rozszczepialnych 
pierwiastków podczas cyklu AHWR. Jednak w po-
czątkowej fazie, rdzeń i załadowane paliwo składa się 
tylko z mieszanki PuO2/ThO2. Stan taki trwa aż do 
uzyskania wystarczającej ilości 233U z reaktora po-
wielającego drugiego stopnia, aby dostarczyć pastylek 
paliwowych do załadowania wewnętrznych i pośred-
nich pierścieni reaktora AHWR. Proces wyodrębnia-
nia i fabrykowania wypalonego paliwa AHWR, za-
wierającego uran-233, będzie wysoce zautomatyzo-
wany i wykonywany w zintegrowanym zakładzie, 
który przeprowadza następujące etapy: przetworzenie, 
gospodarowanie odpadami i produkcja paliwa. Mini-
malizuje to czas między separacją izotopów a pro-
dukcją paliwa, gdyż wzrastająca zawartość uranu 232 
po rozdzieleniu komplikuje działanie i obsługę 
osprzętu ze względu na to, że jest on źródłem promie-
niowania gamma o wysokiej energii. 

Przed procesem przeróbki następuje demontaż klastra 
kasety paliwowej i segregacja na dwa różne typy pa-
stylek: materiały konstrukcyjne oraz wszelkie wypa-
lające się absorbery. Różne metody utylizacji odpa-
dów pozwalają na rozdzielenie toru, uranu i plutonu. 
Wykonanie nowych pastylek paliwowych UO2/ThO2 
natychmiastowo pochłania około połowę ponownie 
przetworzonego toru. Pozostały tor jest przechowy-
wany do czasu, aż jego radioaktywność zmniejszy się 
do wartości wymaganej do sprawnego używania 
osprzętu przy minimalnym ekranowaniu lub prze-
chowywaniu do czasu użycia do produkcji pastylek 
paliwowych PuO2/ThO2. Ogólnie, 60% mocy wytwa-
rzanej przez reaktor z uranem-233U będzie pozyskana 
z toru. 

5. WNIOSKI 
Użycie toru–232 do produkcji energii elektrycznej 
jest bardzo obiecującym rozwiązaniem, niosącym 
wiele korzyści, tym bardziej, że występuje on częściej 
niż obecnie stosowany uran, który jeszcze należy 
wzbogacić, przez co jego użycie staje się mniej opła-
calne. 

Tor przede wszystkim zapewnia lepsze zużycie mate-
riału (w niektórych typach reaktorów nawet całkowi-
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te) w przeciwieństwie do obecnie funkcjonującej 
technologii bazującej na paliwie uranowym lub pluto-
nowo–uranowym, gdzie 98% paliwa pozostaje nie-
wykorzystywana przy otwartym cyklu paliwowym, 
generując tym samym kłopotliwe do zagospodarowa-
nia odpady radioaktywne. 

Kolejnym atutem jest możliwość wykorzystania wy-
palonego paliwa z reaktorów zasilanych uranem jako 
paliwo do reaktora torowego, pełniąc tym samym rolę 
fabryki do utylizacji odpadów. 

Warto również zaznaczyć, że produktem reaktora 
torowego jest powstający z toru–232 (poprzez wy-
chwyt neutronu oraz dwóch emisji β), uran–233.  
A izotop ten, w praktyce, nie nadaje się do wykorzy-
stania przy konstrukcji bomby jądrowej. Zapobiega to 
tym samym rozprzestrzenianiu się militarnej techno-
logii jądrowej. 

Jednakże zanim zostanie powszechnie zastosowana 
technologia reaktorów torowych należy rozwiązać 
pewne trudności technologiczne związane z istotą 
przemiany toru w uran.  
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Summary. The article focuses on the use of thorium as a fertile material, which is able to breed of nuclear fuel.  
It contains a description of this chemical element, thorium fuel cycle and its deployment on the Earth. It examines 
the possibilities of thorium’s application to power generation and fast breed reactor technologies. 
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