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SYNTHOS Z GE HITACHI CHCE ZBUDOWAĆ POLSKI
ATOM. ZŁOŻYŁ WNIOSEK DO PAA
GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) poinformowało, że Synthos Green Energy (SGE), należący do grupy
Synthos Group SA, rozpoczął rozmowy z Państwową Agencją Atomistyki (PAA) o potencjalnym
projekcie małego reaktora modułowego BWRX-300.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo jądrowe, przed wystąpieniem o pozwolenie na
budowę obiektu jądrowego, strona tj. SGG może zwrócić się do PAA o wydanie ogólnej opinii o
rozwiązaniach organizacyjno-technicznych, jakie należy zastosować przy budowie i eksploatacji
potencjalnego obiektu w Polsce. SGE zamierza zwrócić się o opinię ogólną - wcześniej przedłożyła PAA
dokument opisujący parametry techniczne BWRX-300.

Reklama
SGE i GEH podpisały niedawno strategiczną umowę o współpracy, która koncentruje się na rozwoju i
wdrożeniu BWRX-300. Oprócz GEH, SGE wspierają w staraniach także Exelon Generation, Fortum i
CMS Legal.
"Dzięki naszemu podejściu od projektu do kosztów uważamy, że BWRX-300 jest idealny dla SGE i
Polski w celu zaspokojenia popytu na czystą, stabilną i przystępną cenowo energię" - powiedział Jon
Ball, wiceprezes wykonawczy ds. produktów jądrowych w GEH. "Z niecierpliwością czekamy na

wsparcie SGE, ponieważ zakłada ona wdrożenie tej technologii w celu zaspokojenia potrzeb
energetycznych Polski i pomoc w osiągnięciu celów dekarbonizacji" - dodał.
"SGE i jej partnerzy strategiczni mocno wierzą, że technologia SMR, taka jak BWRX-300 ﬁrmy GEH,
może być częścią planu głębokiej dekarbonizacji polskiej energetyki i przemysłu" - powiedział Michał
Sołowow, właściciel Grupy Synthos.
"Nasza prośba do PAA pozwoli na ustalenie zakresu pełnego wniosku o opinię ogólną o rozwiązaniach
organizacyjno-technicznych, jakie należy zastosować przy budowie i eksploatacji zakładu z
technologią BWRX-300" - powiedział Rafał Kasprów, prezes SGE. "To pierwszy krok, a my jesteśmy
przygotowani do dalszego procesu regulacyjnego wraz z PAA" - dodał.
GEH i Synthos SA ogłosiły w październiku 2019 r. porozumienie o współpracy w zakresie
potencjalnych aplikacji wdrożeniowych dla BWRX-300 w Polsce. Synthos, producent kauczuków
syntetycznych i jeden z największych producentów surowców chemicznych w Polsce, jest
zainteresowany uzyskaniem niedrogiej, wolnej od emisji dwutlenku węgla energii elektrycznej.
BWRX-300 to reaktor chłodzony wodą o mocy 300 MWe SMR z naturalną cyrkulacją z pasywnymi
systemami bezpieczeństwa, który wykorzystuje konstrukcję i podstawę licencjonowania ESBWR ﬁrmy
GEH z certyﬁkatem NRC w USA. Dzięki radykalnemu uproszczeniu projektu, GEH przewiduje, że
BWRX-300 będzie wymagał znacznie mniejszych kosztów kapitałowych na MW w porównaniu z innymi
projektami SMR chłodzonymi wodą lub istniejącymi projektami dużych reaktorów jądrowych.
GEH uważa, że dzięki wykorzystaniu istniejącej certyﬁkacji projektu ESBWR, wykorzystaniu
licencjonowanych i sprawdzonych projektów paliw jądrowych, włączeniu sprawdzonych komponentów
i łańcuchów dostaw oraz wdrożeniu innowacji upraszczających, BWRX-300 może, zdaniem GEH, stać
się konkurencyjny kosztowo w stosunku do innych form wytwarzania.

