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VII. KAPITOLA

Nedostatok vedomostí vyvolal
v západnej Európe
mylné predstavy o VVER
Giancarlo Aquilanti,

riaditeľ projektu Mochovce III & IV,
Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny Enel

Môžete

popísať,

ako ste sa dostali

k

jadru?

Vyštudoval som jadrové inžinierstvo na Rímskej univerzite
a potom som rok a pol pôsobil v armáde ako dôstojník jednotky
jadrovej, baktériologickej a chemickej obrany. Po roku 1981 som
pracoval na spúšťaní elektrárne Caorso (varný reaktor, inštalovaný výkon cca 840 MWe) a na výstavbe Alto Lazio {dva varné
reaktory, každý s výkonom cca 1 000 MWe) v Taliansku. V tom
čase som začal pracovať ako prevádzkový inžinier a neskôr ako
špecialista na bezpečnosť a projektový inžinier.
Študovali

ste jadrovú

fyziku?

Prečo ste sa rozhodli

práve

pre

jadro?

Popri všetkých špecializáciách existujúcich pri štúdiu technických smerov bolo jadrové inžinierstvo v Taliansku považované za najťažší študijný odbor, pretože predpokladá oveľa hlbšiu
vedomostnú prípravu v matematike, fyzike, kvantovej mechanike, jadrovej fyzike a fyzike reaktorov. Tieto sú popri iných študijných smeroch fyziky špecifickými podmienkami nevyhnutnými
pre získanie titulu jadrového inžiniera. Vždy som sa zaujímal
o matematiku a fyziku a zvlášť o jadro, ale zároveň som vždy
sledoval výstavbu, čiže jadrové inžinierstvo sa mi zdalo byť pre
mňa najlepšou voľbou pre naplnenie oboch cieľov.
Aká bola Vaša reakcia,
Enel v Slovenských
projektu?

keď ste zistili,

elektrárňach

že budete

ako riaditeľ

pracovať pre

nového

jadrového
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V skutočnosti, keď som sa dozvedel, že Enel má záujem vrátiť sa k jadru cez francúzsky projekt Flamanville, okamžite som
požiadal o zaradenie do novej organizácie v rámci skupiny Enel,
ktorá sa bude manažérsky podieľať na jadrových aktivitách.
Po vstupe do Slovenských elektrární som požiadal o možnosť
manažovať Štúdiu realizovateľnosti Dostavby tretieho a štvrtého bloku AE Mochovce. Takže, išlo o konkrétnu žiadosť. V t o m
čase som bol riaditeľom divízie domácich projektov v Taliansku,
s viac než 20 projektmi vo výstavbe. Išlo n a j m ä o kombinované (paroplynové) cykly pre Enel a tretie strany, ktorých celková
inštalovaná kapacita presahovala 7 000 MW. Dá sa povedať, že
som v istom zmysle podstúpil riziko a opustil som veľmi dobre
rozvinutý a dôležitý projekt v domácom Taliansku, aby som sa
mohol venovať projektu Mochovce III a IV, ktorý je veľkou výzvou v profesionálnej oblasti, ktorú m á m najradšej - v jadrovom
inžinierstve.
Ešte predtým

- vedeli

nej a východnej

Európe,

technológie

reaktorov

ste niečo o jadrovom
ktorý

VVER

je postavený

programe
na základe

v

stredruskej

440?

Pred zoznámením sa s projektom som mal iba všeobecné informácie o jadrovej energetike v strednej a východnej
Európe. Pochádzali z článkov uverejnených v odbornej tlači
a na internete. Musím priznať, že technológia vodou moderovaných a vodou chladených tlakových reaktorov VVER, hoc
v m n o h o m podobná západným tlakovodnýrn reaktorom PWR
(pressurized-water-reactor), nie je na západe veľmi známa. Výnimkou sú odborníci, ktorí pôsobili v programoch Phare alebo Tacis, ktoré spustila Európska únia. Nedostatok vedomostí
v západnej Európe vyvolal veľa mylných predstáv o technológii
VVER a túto situáciu oportunisticky využili protijadrové organizácie na šírenie nesprávnych informácií širokej verejnosti. Aj preto Enel od vstupu do Slovenských elektrární neustále
dodáva talianskym a európskym médiám presné informácie,
zrozumiteľne p o d a n é fakty a dáta o bezpečnostných charakteristikách technológie VVER. Mali sme už množstvo návštev
novinárov z tlačených médií, spravodajských agentúr, rozhlasu
a televízií. Veríme, že najväčšie predsudky a nesprávne informácie boli o d b ú r a n é a opravené. V istom zmysle sme sa pokúsili
poskytnúť perspektívu a medzinárodný pohľad na technológiu,
ktorá bola v n í m a n á ako „lokálna" a „odlišná" od technológií zo
západu.
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Prvý

blok

v Mochovciach

označený

za prvý

prevádzky

po havárii

sa jadrovej
sa

energie

svojho

bol
druhu,

v Černobyle.
vzdala

pred

medzinárodnými
ktorý

uviedli

Ako

obyvateľ

dvadsiatimi

expertmi
do

komerčnej

krajiny,

rokmi

-

ktorá
neobávate

Mochoviec?

Mám vzdelanie v oblasti jadrovej energetiky a profesionálne
sa jej venujem m n o h o rokov, takže vôbec n e m á m obavy, pretože
vyhodnocujem fakty a viem, že správne riadená jadrová energia
je jednou z najbezpečnejších dostupných technológií na výrobu elektrickej energie. Som presvedčený, že úsilie, ktoré každý
odborník v tejto oblasti musí vyvinúť, musí mať vždy za cieľ informovanie, transparentnosť a zrozumiteľnosť, aby dokázal čeliť
ideologickým stanoviskám namiereným proti jadrovej energetike, ktoré nie sú založené na racionálnych faktoch, ale na neracionálnom strachu z neznámeho. Štatistiky zverejnené Európskou úniou jasne preukazujú, že miera akceptovania jadrovej
energetiky verejnosťou zodpovedá presnosti informácií, ktoré
verejnosť dostáva, teda zodpovedá všeobecnej úrovni vedomostí, ktoré verejnosť má o jadrovej energetike. Neustále to robíme
aj v Taliansku, kde akceptácia mierového využívania atómovej
energie stúpa.

Čo je dôvodom
bloku

Mochoviec,

mali

byť uvedené

vašej

istoty

ktoré

sú v prevádzke,

do prevádzky

vo vzťahu

v rokoch

k prvému

a

a k blokom,
2012

a

druhému
ktoré

by

2013?

Táto téma je veľmi významná a preto si zaslúži širšie vysvetlenie. Zhrniem iba tie najdôležitejšie body. V prvom rade, charakteristiky technológie VVER 440 sú všetky orientované smerom k vysokej úrovni bezpečnosti: nízky tepelný výkon reaktora,
veľký počet parogenerátorov, veľmi bezpečne navrhnuté umiestnenie parogenerátorov, veľmi veľké objemy chladiacej kvapaliny
atď. Tieto základné charakteristiky môžeme zhrnúť do konštatovania, že reaktor je veľmi stabilný a má m á široký a stabilný
prevádzkový rozsah zariadenia poskytujúci veľký priestor, ktorý
majú operátori k dispozícii pri nápravných činnostiach. To je
prvá a zásadná úroveň obrany jadrovej technológie. Po druhé,
Mochovce I a II boli hĺbkovo preverené už počas ich výstavby
mnohými medzinárodnými inštitúciami a boli vybavené dodatočnými bezpečnostnými zlepšeniami, pod ktoré sa podpísali
výskumné a inžinierske aktivity špičkových národných a medzinárodných organizácií, významne spolufinancované Európ-
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skou úniou. Mochovce I a II sú teda referenčnou stavbou pri
bezpečnostných vylepšeniach technológie VVER 440. Po tretie,
pri Mochovciach III a IV sme vyše dva roky pracovali na dizajne, aby sme ešte viac zvýšili úroveň bezpečnosti v porovnaní
s prvým a d r u h ý m blokom, a to hlavne inžinierskymi zmenami
projektu, aby boli bloky plne schopné sa vyrovnať so základnými projektovými nehodami, nadprojektovými nehodami, ako aj
vážnymi nehodami (nehody s tavením aktívnej zóny reaktora).
Tak, aby boli vplyvy na životné prostredie minimalizované podľa najlepších medzinárodných praktík. Naše analýzy a výsledky
sme prezentovali na národnej i medzinárodnej úrovni a získali
sme uznanie, že plne vyhovujú najmodernejším medzinárodným požiadavkám na jadrovú bezpečnosť. Sme presvedčení,
že po bezpečnostnej stránke Mochovce III a IV patria do tretej, teda najmodernejšej generácie jadrových reaktorov, ktorá sa
práve stavia v Európe.
Čo si myslíte
rovej

o rozhodnutí

Talianov

zísť z cesty

rozvoja

jad-

energetiky?

Dnes sa verejná mienka p o m e r n e razantne obracia k názoru,
že opustenie cesty jadrovej energetiky bolo obrovským omylom.
Aj autority verejného života, ktoré boli v minulosti protijadrové,
sa dnes prikláňajú na stranu návratu k mierovému využívaniu
atómovej energie v Taliansku. V tomto som optimista.
Po

vstupe

do

s predstaviteľmi
jadrovej

elektrárne,

pozitívne
tiku

Slovenských
talianskej

na Slovensku.

ďaleko

vyjadril

k rozhodnutiu

prístupom

slovenského

tom sa musím
ský jadrový

opýtať,
optimizmus

jeden

skupiny

Bol

od Talianska.

elektrární
samosprávy

totiž

názor

obyvateľstva
či neplánujete
do

počas

diskusie
odstavenej

z miestnych

Enel rozvíjať

šťastný,

Ak tento

sa

neďaleko

predstaviteľov
jadrovú

energe-

že ste sa rozhodli
porovnám
k jadrovej
nejako

s

stavať
pozitívnym

energetike,

exportovať

posloven-

Talianska?

Toho človeka v Taliansku by som sa opýtal, či si uvedomuje,
čo jadro znamená v zmysle znižovania závislosti od fosílnych
palív, stabilizovania nákladov na energie a znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie, napríklad znižovania emisií skleníkových plynov. Isto, vždy budú ideologickí odporcovia
jadrovej energetiky a nikdy sa n á m nepodarí dosiahnuť stopercentnú akceptáciu. Napriek tomu chceme dosiahnuť akceptáciu
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u väčšiny nezaujatých a nepredpojatých ľudí. Takých, ktorí chcú
získavať nové informácie a na ich základe robiť racionálne úsudky. Tiež sa snažíme vysvetliť, že jadrová energetika nie je výsostným kráľovstvom vedcov v bielych plášťoch, ale že do nej majú
byť zapojené všetky zainteresované strany, vrátane obyvateľstva
z okolia elektrárne. Aj v Mochovciach dlhodobo funguje občianska informačná komisia. Nedávno vznikla aj v Bohuniciach.
V tomto smere podporujeme výmenu informácií medzi ľuďmi
z okolia atómových elektrární na Slovensku a politikmi alebo
zástupcami médií z Talianska - aby sme vytvorili čo m o ž n o najkonkrétnejšie a najfaktickejšie prostredie pre diskusiu o jadrovej
energetike v Taliansku.
Dúfate,
znovu
stanete

že po úspechu

uviesť jadrovú

na Slovensku

energetiku

možnosť pracovať

sa skupine

do praxe

na týchto

Enel

aj v Taliansku

podarí
a

do-

projektoch?

V Taliansku je Enel aktívny v diskusii o návrate k jadrovej
energetike a má všetku kvalifikáciu potrebnú na to, aby bol
lídrom tohto procesu. A to nie len vďaka úspechu na Slovensku,
ale aj vďaka spolupráci na projekte jadrového reaktora EPR vo
francúzskom Flamanville, ako aj vďaka prevádzkovaniu jadrových zariadení v Španielsku po vstupe skupiny Enel do spoločnosti Endesa. Nová talianska vláda už verejne deklarovala reštartovanie jadrového programu v Taliansku. Je to rýchly program
so začiatkom výstavby naplánovaným už na rok 2013. Aj napriek
konzervatívnemu prístupu treba povedať, že je to veľmi významný krok vpred, ak sa pozrieme na postoj Talianska k jadru dva
roky dozadu (2006). Zostavujeme tím odborníkov skupiny Enel,
ktorí pracujú na nových talianskych jadrových projektoch.
Čo si myslíte
elektrárňach

o obnovení

odstavených

výroby
po

na talianskych

jadrových

Černobyle?

Táto možnosť je vylúčená. Likvidácia odstavených elektrární
pokračuje a dokonca akceleruje. Treba si uvedomiť, že rozhodnutie o odstavení týchto blokov bolo spravené pred m n o h ý m i
rokmi. Nepokračovalo sa v programoch na udržovanie a konzerváciu existujúcich zariadení. Nemožno však vylúčiť využitie
existujúcich lokalít pre výstavbu nových jadrových zariadení.
Nepreferujete

2(iH

skôr výstavbu

v

zahraničí?

VII. KAPITOLA - Giancarlo Aquilanti

Počas mojej kariéry som veľa pracoval na projektoch v zahraničí. Z pohľadu osobných preferencií nevidím rozdiel medzi
tým, keď je elektráreň v Taliansku alebo inde. Zaujímam sa iba
o dve veci: pracovať na skutočných projektoch a pracovať na takých, ktoré sú veľkou výzvou.
Vráťme

sa k Mochovciam.

už isto stačil
pečnosti
hodlo
ktoré

krajiny.
dokončiť

projekt

Čas strávený

na vytvorenie

obrazu

Čo si myslíte
Mochovce

a krajinu

o politike

o skutočnosti,

aj napriek

na Slovensku

vám

energetickej

bez-

že Slovensko

roz-

finančným

problémom,

sprevádzali?

Každá investícia musí byť vyhodnocovaná na základe ekonomických súvislostí, za ktorých o nej bolo rozhodované. Vzhľadom
na rozostavanosť prvého a druhého bloku v tom čase a zostatkovú cenu nákladov na dokončenie investície som presvedčený, že
rozhodnutie sústrediť obmedzené finančné prostriedky na dokončenie jednotky a dvojky, ponechajúc trojku a štvorku v konzervácii, bolo správnym rozhodnutím. Jeho význam sa ukazuje
dnes, keď náhle stúpli ceny fosílnych palív.
Slovensko
na

je jednou

optimálny

a tepla.
viac na

Ako

z mala

energetický
hodnotíte

krajín,

mix

snahu

ktorá

sa môže

vybalansovaný

postaviť

energetiku

spoliehať

z jadra,
v

vody

budúcnosti

jadre?

Možnosti rozvoja hydroenergetiky ako odpovede na rýchlo
rastúci dopyt po elektrickej energii na Slovensku sú obmedzené
a to isté platí pre obnoviteľné zdroje. Na zvažovaní medzi výrobou z fosílnych palív, napríklad z uhlia, a výrobou z jadra sú
tri faktory, ktoré by mali rozhodovať o optimálne vyváženom
produkčnom mixe. Po prvé, environmentálne náklady a prognózy nákladov za emisie skleníkových plynov a iných vypustí
do životného prostredia; po druhé, očakávané budúce náklady
na palivo a schopnosť garantovať kontinuálne dodávky za prognózovanú cenu; po tretie, musia byť brané do úvahy aj vplyv
náhleho nárastu cien základných komodít, ktoré ovplyvňujú
investičné náklady na strane dodávok pri výstavbe, ale aj úzke
hrdlo medzi dopytom a ponukou dodávateľov pri výstavbe jadrových zariadení.
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