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Streszczenie 

 Zapewnienie bezpieczeństwa paliwowego i elektroenergetycznego w warunkach niepewności 

dostaw paliw węglowodorowych wynikłej z geopolitycznego rozmieszczenia ich zasobów w 

świecie jest jednym z wielkich wyzwań, przed którymi stanęła Polska, a także większość krajów 

Unii Europejskiej. Rozwiązaniem może być wykorzystanie energii jądrowej, nacechowanej równo-

miernością rozkładu zasobów uranu, dla wytworzenia H2 do produkcji węglowodorów metodami 

znanymi od początków wieku XX. Ich wersje klasyczne wymagające spalania znacznych ilości 

węgla wobec wymogów ochrony środowiska są nie do zaakceptowania. Stąd, istotą niniejszej wizji 

aliansu węgla z energią jądrową jest wykorzystanie energii jądrowej do produkcji wodoru na drodze 

elektrolizy, np. poza szczytem. Tym sposobem można osiągnąć kilka celów: pozyskiwać paliwa 

płynne z surowca krajowego, bądź kierować H2 do sieci gazowej oraz sprostać popytowi na energię 

elektryczną w szczycie kierując ją w razie potrzeby do sieci t.j. podnosić bezpieczeństwo paliwowe 

i elektroenergetyczne kraju – wszystko bez emisji CO2. W podsumowaniu: wodór z energii jądrowej 

dla produkcji paliw płynnych, przy wykorzystaniu potencjału surowcowego, technologicznego i 

ludzkiego sektorów: węglowego oraz petrochemicznego - jest optymalną, długofalową koncepcją 

rozwoju energetyki polskiej.  

1. Wprowadzenie 

 Priorytetowym zagadnieniem, przed którym stoi Polska jest zabezpieczenie dostaw energii 

elektrycznej oraz podaży paliw węglowodorowych, których brak stanowiłby zagrożenie 

suwerenności kraju. Rozmieszczenie zasobów węglowodorów w świecie jest znane ze 

skoncentrowania w regionach niestabilnych – w państwach nieprzewidywalnych politycznie, nie 

gwarantujących pewności dostaw, a które w przeszłości nie wahały się użyć swej monopolistycznej 

pozycji dla realizacji celów politycznych. Pełnego uzasadnienia wagi problemu dostarczają dane 

dotyczące ropy zużywanej w Polsce, ilustrujące stopień zależności od dostawcy zagranicznego: 

ponad 90% pochodzi od jednego dostawcy co oznacza, że dostawy ropy do Polski   

zmonopolizowane zostały przez głównego dostawcę FR.  Wobec powyższego i zmienności cen ropy 

zrozumiałe stają się próby znalezienia jej substytutu.  

 Dla porównania z zasobami węglowodorów, skoncentrowanymi w kilku krajach,  rozmieszczenie 

światowych złóż uranu jest bardziej rozproszone np.: Australia, Kanada, Kazachstan, RPA, 

Namibia, Brazylia, Niger, Rosja, USA itd. Z powyższej listy wynika, że zasoby uranu są 

rozmieszczone w świecie nieporównanie korzystniej dla importerów niż ropa i gaz.  

Z uwagi na wysoki koszt budowy i wyposażenia elektrowni jądrowej a stosunkowo niski paliwa 

jądrowego, cena produkowanej energii elektrycznej zależy głównie od kosztów kapitałowych. W 

znaczeniu kosztów stałych rzadko dostrzega się więcej niż wadę, nie widząc zalety ich stałości 

podnoszącej per se wiarygodność planowania i prognoz na przyszłość.  

 Uwagę przyciąga też kwestia paliwa, skoncentrowana na samym surowcu tj. uranie i żywotności 

jego zasobów niż produkcji. Jest prawdą, że fluktuacje ceny uranu są znaczne, (w przeszłości 

przekraczające 100%). Niestabilność ta nie stanowi jednak problemu, ponieważ udział ceny uranu 

w koszcie energii elektrycznej z elektrowni jądrowych jest niewielki i waha się wokół ~5%. Polskie 

zasoby węgla uzasadniają ich wykorzystanie do zmniejszenia uzależnienia od importu drogą 

produkcji paliw syntetycznych. Metody ich wytwarzania mające dostatecznie długą tradycję i zasób 

doświadczeń o skali przemysłowej - zasługują na poważną analizę i wzięcie pod uwagę jako główną 

opcję rozwiązania problemu paliwowego bezpieczeństwa Polski.  

 Z braku zadowalających udokumentowanych ”klasycznych” zasobów gazu w Polsce, oraz 

niedostateczną pewność jego dostaw z importu, trudno dla naszego kraju rekomendować oparcie 

gospodarki wodorowej na gazie. Jego większość zużywana u nas pochodzi bowiem od dostawcy, 
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który kilkakrotnie dowiódł, że gaz jest dla niego przede wszystkim instrumentem polityki a nie 

towarem.  Ponadto należy pamiętać o zmienności cen gazu i niepomijalnej emisji CO2, oraz ścisłej 

korelacji obciążeń sieci gazowej i elektrycznej (zimowych i dobowych maksimów) –  wobec braku 

wystarczających magazynów gazu. Z powyższych wielowymiarowych przesłanek wynika, że 

jedynym dostępnym surowcem do wielkoskalowej produkcji wodoru jest woda.  

1.1 Aspekty środowiskowe 

    Inspiracją do poszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań są bardzo ostre wymogi 

środowiskowe UE, narzucające na energetykę węglową poważne ograniczenia. Konsekwencją staje 

się konieczność współpracy z technologiami wolnymi od emisji pyłów, CO2, SO2 i NOx. Wybór 

energii jądrowej [1] i to nie tylko jako źródło energii elektrycznej, lecz także produkcji wodoru, 

którego zalety jako nośnika energii nie wymagają dyskusji - jest oczywisty. Wystarczy 

przypomnienie, że jedynym produktem materialnym konwersji energii zawartej w wodorze jest 

woda – produkt ekologicznie doskonale neutralny. Wiemy, że nie ma na Ziemi złóż wodoru w stanie 

wolnym – dlatego istnieje konieczność jego wytwarzania z użyciem innych nośników energii, które 

są na ogół daleko mniej przyjazne dla środowiska od wodoru.  Analiza pełnego cyklu paliwowego 

dla oceny efektu finalnego nakazuje uwzględnianie wszelkich kosztów    nośników energii użytych 

do jego wytworzenia. W konsekwencji wodór wytworzony przy użyciu energii pochodzącej np. z 

węgla nawet przy stosowaniu urządzeń odsiarczających nie może być uznany za nośnik wolny od 

szkodliwych emisji do środowiska.  

Znacznie lepszym surowcem do produkcji wodoru jest oczywiście gaz ziemny. Ale okazuje się,  że 

choć oderwanie H2 od CH4 nie wymaga znaczących nakładów energii, to jednak produkcja H2   z 

metanu generuje więcej CO2 niż jego spalanie - dla pozyskania tej samej ilości energii. Odnośnie 

do gazu łupkowego, brakuje niespornych ocen skutków środowiskowych jego pozyskiwania, a 

przede wszystkim brak oceny kosztów.  

 W momencie podejmowania kluczowych decyzji, na podstawie bieżącego stanu wiedzy nie 

sposób przewidzieć, jakie będą: stan prawny i uwarunkowania zewnętrzne oraz koszty nośników 

energii w przyszłości, czyli w okresie skutkowania obecnych decyzji. Aktualnie rysuje się potrzeba 

komentarza do powszechnych tendencji przeceniania roli czynnika antropogenicznego w zmianach 

klimatu Ziemi. Złoża węgla na Spitsbergenie, gazu na półwyspie Jamał, czy nazwa Grenlandia 

/Zielony kraj/ dowodnie wskazują, że klimat w dalszej jak i bliższej przeszłości ulegał bardzo 

głębokim zmianom bez najmniejszego wpływu gatunku homo sapiens, (tym bardziej, kiedy go 

jeszcze nie było). W tym kontekście należy przypomnieć jak znikomy jest wkład UE (9%) w 

globalną emisję CO2 w konfrontacji z ciągle rosnącym udziałem w niej największych państw 

rozwijających się: Chin, Indii, a także Brazylii, Indonezji i in. Dotkliwe samoograniczenia emisji w 

UE w obliczu tych faktów tracą sens.  

 Abstrahując od słuszności tezy dotyczącej wątpliwego wpływu CO2. Do nie w pełni 

rozwiązanych aspektów zwalczania CO2 należą wysiłki zatłaczania tego gazu do najróżniejszych 

form podziemnych.  Tymczasem  zapomina  się  o  dwóch  faktach  budzących  raczej niepokój:   

1) Gaz pod ciśnieniem może rozszczelnić komorę swego uwięzienia i przeniknąć do atmosfery 

2) CO2 jest cięższy od powietrza i oddychanie nim przy stężeniach od kilkunastu % grozi śmiercią. 

Nie budzą natomiast żadnych wątpliwości emisje SO2 i NOx bezwodniki silnych kwasów, stąd 

źródła kwaśnych deszczy – przyczyny prawdziwych spustoszeń lasów.  Należy dodać, że procesy 

rafinacji i upłynniania paliw należą do najefektywniejszych metod „clean coal technology” 

zapewniając m.in. wysoką skuteczność usuwania siarki (do 97%) z produktu. 

 Staraniem autora jest więc dostarczenie niniejszym tekstem argumentów i danych (p. Tab1) 

uzasadniających koncepcję użycia H2 pozyskanego pomocą energii jądrowej do produkcji 

węglowodorów. W obliczu tych rozważań rola wodoru przy obecnych (i spodziewanych w dającej 

się przewidzieć przyszłości) kosztach jego wytwarzania nie powinna się ograniczać do stosowania 

go wyłącznie w postaci ”czystej” – H2. Bowiem, konkurencyjność ekonomiczną zapewnić może mu 

najpewniej związanie z innym nośnikiem energii – węglem. (p. Tab. 1, poniżej) 
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2. Uwarunkowania energetyczne  

2.1. Wybrane relacje fizyczno-ekonomiczne 

 Rozeznanie problemów współczesnej energetyki może poszerzyć analiza cen energii zawartej w 

najważniejszych nośnikach. Pogląd ten wynika ze świadomości, że od proporcji między nimi zależy 

zasadność kierunku konwersji energii od danego nośnika do pożądanego.  

Porównanie cen energii w zależności od jej nośnika, wyrażonych w liczbach względnych, 

(przyjąwszy jako jednostkę wartości dotyczące 1GJ ”węglowego”) ilustruje Tab. 1. [2] 

 Tab. 1. Ile świat jest gotów płacić (netto) za 1 GJ ? 

Nośnik 
energii 

Ropa 
naftowa 

Benzyna/ 
O.N. 

Gaz 
ziemny 

Węgiel 
kamienny 

Energia 
elektryczna 

Cena 
jednostkowa 

& 
info.dodatkowe 

50US$/bb
l 

~2.5zł/kg ~3$/MBtu ~60$/t 
~45÷70U$/M

Wh 
(u producenta) 

Jednostka: 

[cena 1GJ 

węgla]  
~2.5 ~4÷5  ~1.2÷1.5 1 ~4÷5 

Jednst.: opłata 
węgla 

30U$/tCO2/G
J 

–  –  ~0.5 1 
  jądrowa   

  0          

 

Intencją zebrania i zamieszczenia powyższych danych jest ukazanie przesłanek uzasadniających 

konwersje energii między nośnikami o różnych cenach jednostkowych energii. Nie jest 

niespodzianką, że energia w węglu jest niżej ceniona niż w ropie naftowej, czy w paliwach 

silnikowych. Ale właśnie dlatego konwersja węgla na te paliwa staje się uzasadniona.  Jednocześnie 

zwraca uwagę względnie niska cena gazu, nie rokująca takiej rentowności dla zgazowania węgla, 

które wymaga ok. dwukrotnie większej ilości wodoru (CH4) niż paliwa ciekłe (-CH2-). Liczby 

zamieszczone w Tab.1. oczywiście podlegają wahaniom w czasie i bywają istotnie zróżnicowane, 

tym nie mniej można przyjąć, że przedstawione tam proporcje cen między nośnikami są zasadniczo 

zachowywane. Rozrzut cen energii elektrycznej wynika z różnic regionalnych, a także wahań 

między jej ceną w szczycie a ceną w dolinie. Dla nas najbardziej interesujący jest przychód 

producenta w razie jej sprzedaży do sieci, zatem niezawierający niemałej opłaty za przesył, 

ponoszonej przez odbiorcę. Jest on ograniczony od góry – przez rynek tj. gotowość klientów do 

ponoszenia danych kosztów oraz od dołu – przez koszt własny stosowanej technologii. Można 

wnioskować, że jeżeli wartość/cena energii zawartej w ciekłych paliwach (w benzynie, oleju 

napędowym) przewyższa cenę elektrycznej – bardziej opłacalne może być jej wykorzystanie (u 

siebie – z uniknięciem kosztów przesyłu) do produkcji paliw płynnych niż jej sprzedaż do sieci. 

Oczywiście, produkcja paliw wymaga dalszych inwestycji, przeróbki węgla i rozwiniętej 

petrochemii  itp., ale ponieważ energię elektryczną z jądrowej produkuje się bez emisji CO2, główny 

zarzut stawiany tradycyjnym metodom upłynniania węgla – emisja CO2 – staje się bezpodstawny.  

 Poza tym można postawić pytanie, założywszy uprzednio obciążenie energii jądrowej 

problemem produkcji H2: nie wystarczyłby sam wodór do zaspokojenia naszych potrzeb 

energetycznych? Odpowiedź jest jednoznaczna: nie. Ilość H2 o energii równoważnej energii w 

paliwach (-CH2-) silnikowych niezbędna by zastąpić w nich węgiel, staje się zbyt duża, by zapewnić 

opłacalność tej opcji.  
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Istotę bilansu energii w produkcji paliw syntetycznych ilustruje wykres Sankeya na rys. 1. 

 

Rys.1. Uproszczony model przepływów energii w układzie z jądrowym wspomaganiem 

 do produkcji paliw syntetycznych  

Z rys.1 wypływa jeden istotny wniosek: udział energii pochodzenia jądrowego w paliwie 

silnikowym (tj. w większości jego H2) jest relatywnie niewielki, choć istotny – dzięki połączeniu C 

z H2 wzrasta wartość energii obu składników. Przede wszystkim ten wzrost ok. 4-krotny dotyczy C, 

ponieważ to jego cena jest niska, a wkład energii i masy duży. Druga uwaga odnosi się do mocy 

reaktora jądrowego potrzebnej do zastąpienia całości energii węgla przez wytworzony H2. 

Wydaje się, że wówczas niezbędny wydatek energii jądrowej musiałby być ok. 4-krotnie większy, 

co czyniłoby przedsięwzięcie nieopłacalnym.     

 Ma sens pytanie, jak szybko energia jądrowa może osiągnąć znaczący udział w energetyce kraju. 

Niezbędne tempo rozwoju energetyki jądrowej wymagać będzie wielkiego wysiłku organizacyjnego 

i zaangażowania kapitału prywatnego. Należy tu przypomnieć, że w Wielkiej Brytanii w latach 

1963-72 uruchomiono 21 reaktorów energetycznych, czyli ponad 2 rocznie, a we Francji w latach 

1978-89 przyłączono do sieci 45 jednostek o mocy 50 GWe [4] ! Zatem czy w Polsce, w latach 2025-

40 bogatszej od tych krajów o 50-70 lat rozwoju i światowych doświadczeń energetyki jądrowej, 

uruchomienie  w tym okresie 4-6 reaktorów jądrowych, jest nie do pomyślenia?  

2.2 Zarys i własności metod upłynniania węgla  

 Od początków wieku XX znane są skuteczne metody produkcji paliw płynnych zarówno 

bezpośrednie np. Bergiusa (patent 1913 r.) jak i pośrednie – poprzez uprzednią gazyfikację np. 

Fischera-Tropscha (patent 1925 r.). Metody te były szeroko stosowane w Niemczech odciętych w 

czasie II-ej Wojny Światowej od pozaeuropejskich źródeł ropy, a także w Wielkiej Brytanii.  

W drugiej połowie XX wieku paliwa płynne z węgla pozyskiwano na szeroką skalę w Republice 

Południowej Afryki poddanej naftowemu embargo w następstwie obowiązującego tam apartheidu.  

Wydajniejsza od procesu Fischera-Tropscha, jest bezpośrednia metoda upłynniania węgla, gdzie H2 

uzyskany ze spalania części węgla jest lepiej wykorzystany.  

3. Recykling  CO2 

 Ostatnio dało się zauważyć pewne zainteresowanie dość egzotycznym pomysłem polegającym 

na wykorzystywaniu CO2 – pobieranego z gazów odlotowych dużych instalacji o limitowanej emisji 

- jako surowca zawierającego węgiel do pozyskiwania innych produktów. Wariant ten wymaga 

bardziej szczegółowej refleksji. Istota pomysłu polega na tym, że odbiorca CO2 z gazów 

odlotowych, uwalnia daną jednostkę od płacenia kar za emisję lub kupowania uprawnień, czy 

trudnego zatłaczania CO2 do bezpiecznych składowisk za wysoką opłatą.  

 Wydaje się jednak, że procesy cykliczne (recykling) podlegają dość bezwzględnym prawom 

termodynamiki, które z dużym trudem dają się ”spacyfikować” np. przez przymusowe opłaty lub 

ulgi wnoszące określone korekty do bilansu wielkości fizycznych. Czysty recykling ilustruje rys. 2  
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Rys.2 Recykling CO2 

 

 Cykl idealny odwracalny niestety nie istnieje. Procesy spalania oznaczają wzrost entropii – 

powrót do stanu poprzedniego, o entropii niższej, wymaga wykonania pracy. Wynika to z II Zasady 

Termodynamiki. W związku z czym zużycie energii w pełnym cyklu okazuje się nadmierne. Można 

się spodziewać, że zamiast zużywać energię by z zupy rybnej z powrotem mieć akwarium lepiej 

produkować energię elektryczną, którą można wykorzystać na setki sposobów. 

Podsumowując, recykling CO2 z wykorzystaniem energii jądrowej celem uwolnienia energetyki 

węglowej od problemu CO2, jest nieracjonalny. Tym samym bardziej obiecująca, jest koncepcja 

skojarzenia elektrowni jądrowej z reaktorem lekko-wodnym z instalacją bezpośredniego 

upłynniania węgla. 

4. Wodór z energii jądrowej dla pozyskiwania paliw płynnych  

 Zapowiadana tu koncepcja wiąże ze sobą technologie i dyscypliny dość odległe, przynależne do 

różnych nauk: chemicznych, technicznych i fizycznych. Można wyróżnić 6 podstawowych 

obszarów obrazowanych w postaci odnośnych bloków: 1) produkcja węgla – kopalnia; 2) blok 

przeróbki węgla – karbochemia;  3) blok uszlachetniania paliw – petrochemia;  4) technologie 

wodorowe; 5) elektrownia jądrowa. Musi też być jednostka zaopatrująca całość w wodę.  

Ponieważ między tymi obszarami mają mieć miejsce przepływy wielkich ilości materiałów (kilka 

milionów ton rocznie), zatem te obszary nie powinny być od siebie zbyt oddalone.   

 Realizacja szkicowanych tu koncepcji musi być poprzedzona intensywnymi badaniami o 

charakterze multidyscyplinarnym. Niemała rola przypada tu w udziale technologiom paliw: 

karbochemii i petrochemii oraz wodorowym. Nie można, bowiem wyobrażać sobie systemu 

operującego milionami ton węgla i paliw węglowodorowych, bez rozwiązania problemów 

pozyskiwania, magazynowania i przesyłania wodoru w takiej skali. 

 Sukces przewidywanych inicjatyw badawczych będzie uwarunkowany ich współpracą naukową. 

Nie będzie to łatwym przedsięwzięciem, ponieważ wymagać będzie zmiany postrzegania nośników 

energii dotąd tradycyjnie konkurujących – za partnerów. Integrowanie specjalistów różnych 

dziedzin napotykać musi na wiele przeszkód wynikających z podstawowych cech natury ludzkiej.  

Uwieńczeniem tych badań musi być ścisła współpraca w ich wdrożeniu i aplikacji w rzeczywistość 

gospodarczą. Wizję powiązań głównych elementów tej struktury przedstawia rys. 3. 
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 Rys. 3. Szkic układu produkcji paliw syntetycznych z węgla w synergii z energią jądrową – 

przepływy 

 Niełatwe bieżące relacje wzajemne udziałowców powyższego systemu pokazują potrzebę 

wielkiego wysiłku organizacyjnego i socjotechnicznego dla ich przezwyciężenia. Nieufność 

względem energii jądrowej wszystkich pozostałych partnerów jest nadal obiektywnym elementem 

rzeczywistości. Tymczasem n.p. współpraca istniejącej petrochemii (dla rafinacji i reformingu 

surowych produktów (zalecana [7]) z karbochemią, ma kluczowe znaczenie ekonomiczne. Zaleta 

bezpośredniej metody upłynniania czyli oszczędne gospodarowanie H2 - ma szczególne znaczenie, 

ponieważ przesądza o wydajności produkcji paliw na jednostkę mocy elektrowni jądrowej.  

        
Rys.4. Uproszczony schemat metody bezpośredniej upłynniania węgla w symbiozie z elektrownią 

z reaktorem jądrowym lekko-wodnym (LWR). 
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 Główną cechą przedstawianej tu koncepcji jest wymagająca znacznych ilości energii produkcja 

H2 drogą elektrolizy wody przy użyciu energii jądrowej. Konieczność dostarczenia gospodarce 

polskiej dostatecznej ilości energii elektrycznej już w horyzoncie dekady - narzuca wykorzystanie 

obecnie dominującej w świecie dojrzałej technologii reaktorów jądrowych chłodzonych wodą. 

Pojawia się też możliwość elektrolizy wody jedynie poza szczytem obciążenia; w razie bardziej 

palących potrzeb elektroenergetyki i bardziej atrakcyjnych dla producenta cen energii szczytowej. 

Omawiana tu koncepcja znajduje też odpowiedź na zakłócenia dostaw gazu. Dodatek kilkunastu 

procent wodoru w gazie ziemnym uważane jest za dopuszczalne (choć obniża wartość opałową 

jednostki objętości gazu). Zatem zakłada się również możliwość kierowania H2 do sieci gazowej 

(Rys. 4) w razie potrzeby. 

 Podsumowanie i wnioski  

Zarysowana tu koncepcja stosuje elementy znane i oddzielnie eksploatowane od kilkudziesięciu 

lat: 

1)  Komercyjne energetyczne reaktory jądrowe do produkcji energii elektrycznej działają już ok. 60 

lat. 

2) Elektrolityczne pozyskiwanie wodoru, choć rozpowszechnione nieporównanie mniej niż 

energetyka jądrowa jest technologią rozwiniętą na skalę przemysłową. 

3) Otrzymywanie paliw silnikowych z węgla na wielką skalę stosowane było w Niemczech w czasie 

II wojny Światowej (np. metoda bezpośrednia Bergiusa lub proces Fischera-Tropscha), nadal 

działa w RPA i także w Chinach, gdzie bardzo duże inwestycje miały miejsce. 

4) Nowym elementem wymagającym badań, dot. optymalizacji systemu, pozostaje jego integracja 

w jedną całość perfekcyjnie współpracujących, dobranych technologii.  

Spolegliwych dostawców i jednocześnie dysponentów odpowiednich złóż ropy naftowej w całym 

świecie brak. W Unii Europejskiej ubogiej w surowce energetyczne, jedynie węgla jest względnie 

dużo. Poza Polską jego znaczące zasoby znajdują się w Niemczech, Czechach, Wielkiej Brytanii, 

Grecji. Poza UE - wśród ubogich w ropę a bogatych w węgiel należy wymienić: Ukrainę, Chiny 

Indie oraz USA. Rynek potencjalnego wykorzystania przedstawionej tu koncepcji jest ogromny. Nie 

oznacza to, że technologia tych procesów jest już zoptymalizowana i nie wymaga dalszych badań. 

Realizacja wielkoskalowa powinna być poprzedzona budową instalacji o charakterze pilotowym dla 

przetestowania integracji wszystkich elementów systemu bez udziału energii jądrowej. Zatem istotą 

niniejszej koncepcji symbiozy węgla z energią jądrową jest wykorzystanie elektrowni jądrowych do 

produkcji H2 przez elektrolizę wody. Tą drogą można osiągnąć kilka celów: pozyskiwać paliwa 

płynne z surowców krajowych, bądź kierować wodór do sieci gazowej, sprostać popytowi na energię 

elektryczną w szczycie, kierując ją w razie potrzeby do sieci, podnosząc tym samym bezpieczeństwo 

paliwowe i elektroenergetyczne kraju – wszystko bez emisji CO2. Możliwe wyłączenie produkcji 

wodoru podczas szczytu obciążenia, burzy zakorzeniony obraz energetyki jądrowej ograniczonej 

wyłącznie do zaspokajania ”base load”. Objęcie obciążeń szczytowych oznacza podniesienie także 

elektroenergetycznego bezpieczeństwa Polski w wyniku podwyższenia zapasu dyspozycyjnej mocy 

(dotąd głównie opartej o hydroenergię lub utrzymywanie bloków w ruchu w warunkach dalekich od 

optymalnych, poniżej mocy znamionowej). 

Podsumowując: symbioza węgla z energią jądrową dla produkcji paliw płynnych zapewniając 

jednocześnie wykorzystanie wielkiego potencjału surowcowego, technologicznego i ludzkiego 

sektora węglowego jest optymalną, długofalową koncepcją rozwoju energetyki polskiej. 
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