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Plan prezentacji 

1. Energetyka jądrowa 

2. Blackout  

3. Cyberataki 

4. Wnioski 

Ewolucja zagrożeń a bezpieczeństwo energetyczne 



Energia jądrowa - Czernobyl 

 Noc z 25 na 26 kwietnia 1986 roku - w 
czwartym bloku energetycznym - wybuch 
reaktora jądrowego; 

 Do środowiska przedostaje się duża ilość 
substancji promieniotwórczych; 

 Powierzchnia zanieczyszczenia na Ukrainie - 
około 50 tys. km2 

 30-kilometrowa strefa zamknięta;  Wysiedlenie około 350 tys. osób; 

 Ginie 31 osób, ponad 100 zachoruje na chorobę popromienną (w przeciągu 3 miesięcy 
od katastrofy) 



Energia jądrowa - Fukushima 

 11 marca 2011 r. – trzęsienie ziemi – 
automatyczne wyłączenie reaktorów; 

 Tsunami – uszkodzenie pomp służących 
do schładzania reaktora; 

 Promieniowanie radioaktywne - 
Agencja Reuters -maksymalna moc 
dawki przy uszkodzonej elektrowni 
około 400 mSv/h (milisiwertów na 
godzinę) 

 Przegrzanie 3 reaktorów  

 Skażenie środowiska wodą używaną do 
chłodzenia reaktorów; 

 Ewakuacja mieszkańców – początkowo w 
strefie 2 km, następnie nawet do 30 km; 



Wpływ na bezpieczeństwo 

energetyczne  

 Obawy społeczne – poprawa systemów bezpieczeństwa elektrowni 
jądrowych, jednak zagrożenie pozostaje realne; 

 Symbol – energia jądrowa zagrożeniem bezpieczeństwa 
środowiskowego;    

 Zmiany w technologii działania reaktorów - zwiększona liczba tzw. 
elementów pasywnych, które zapewniają bezpieczeństwo dzięki 
wykorzystaniu prostych zjawisk fizycznych – takich, jak siła grawitacji czy 
konwekcja.  Rezultat - nowe rozwiązania, które nawet w razie najgorszej z 
możliwych awarii mają zadziałać bez udziału człowieka. 

 Poszukiwanie nowych źródeł energii – odnawialne źródła energii 



Wpływ na bezpieczeństwo 

energetyczne 

 Wstrzymanie pracy wszystkich 54 reaktorów w Japonii oraz wykorzystanie w 98% energii 
pochodzącej z paliw kopalnych; wzrost cen energii elektrycznej dla firm i mieszkańców; 

 do katastrofy w Fukushimie energetyka jądrowa pozwoliła Japonii zaoszczędzić 276 
miliardów USD z uwagi na brak konieczności zakupu surowców energetycznych za granicą. 
Konieczność sprowadzania ich po katastrofie spowoduje, że do 2020 skonsumowane 
zostanie około 2/3 tych oszczędności 1; 

1Źródło: http://www.world-nuclear-news.org/NP-Economic-cost-of-Japans-nuclear-shutdown-1404151.html 

 Rząd premiera Naoto Kan opublikował „Rewolucyjną Strategię Energetyczno-
Środowiskową,” zalecając wycofywanie energii jądrowej do 2040 (strategia zwana także 
„opcją zerową”).  
 Krajowa, gwarantowana taryfa dla energii ze źródeł odnawialnych w 2012 roku;  

 2012 - 20 gigawatów łącznej mocy energii odnawialnej (w tym energii wodnej). Od 
tamtego okresu, udział odnawialnych źródeł energii wzrósł o 43 procent, z czego prawie 
połowa pochodzi z energii słonecznej, a kolejnych 20 gigawatów energii słonecznej jest 
obecnie w stadium rozwoju 2.  

2 Źródło: http://globenergia.pl/japonia-niepokoj-o-bezpieczenstwo-energetyczne-lekarstwem-bedzie-oze 



 14 sierpnia 2003 r., środkowe i 
północne stany USA oraz Ontario w 
Kanadzie – przerwa w dostarczaniu energii 
elektrycznej;3 

  

 Ohio, Michigan, Pennsylvania, New 
York, Vermont, Massachusetts, 
Connecticut, New Jersey oraz kanadyjska 
prowincja Ontario;  50 milionów osób; 

Niefortunny zbieg okoliczności 

 Stany Zjednoczone – 
brak elektryczności 
przez 4 dni; 

Straty: pomiędzy 4 a 10 miliardów dolarów amerykańskich; 

 Ontario – brak 
elektryczności przez 
ponad 1 tydzień; 

PKB w Kanadzie w sierpniu – mniej o 0.7%; 

Straty: 18.9 milionów godzin pracy oraz 3.2 miliarda dolarów 
kanadyjskich – brak produkcji i wysyłki.  

3Źródło: http://energy.gov/sites/prod/files/oeprod/DocumentsandMedia/BlackoutFinal-Web.pdf 



 28 września 2003 r. – separacja włoskiego 
systemu elektroenergetycznego;  

Szwajcarska robota 

 wyłączenie linii tranzytowej do Włoch EHV (Extra High 

Voltage) 380 kV Lukmanier - leżącej na terenie Szwajcarii; 

 druga szwajcarska linia tranzytowa 380 kV San Bernardino pracuje w 
przeciążeniu – automatyczne wyłączenie; 

 włoski system elektroenergetyczny zaopatruje Szwajcarię, wyłączenie kolejnych linii 
łączących oba systemy; 

 wbrew procedurom szwajcarski operator traci ok. 9 minut 
próbując nieskutecznie ponownie włączyć nieczynną linię 
Lukmanier; 

Przeciążenie linii na granicy włosko francuskiej. Połączenie niskiego napięcia z wysokim 
natężeniem - wyłączenie francuskiej linii 380 kV Albertville-La Coche-Praz 

Całkowita izolacja włoskiego systemu elektroenergetycznego4. 

4Źródło: http://www.cire.pl/pliki/2/wawaria.pdf 



Wpływ na bezpieczeństwo 

energetyczne 

 Operatorzy mogą  nie dostrzec zagrożeń, których przyczyna znajduje się poza ich 
systemami elektroenergetycznymi; 

 Niewystarczająca współpraca pomiędzy operatorami sieci różnych krajów uniemożliwia 
podjęcie szybkich kroków w celu opanowania sytuacji.  

 Każdy z obszarów kontrolnych  danej sieci działa jako część pojedynczego, 
synchronicznego połączenia wewnątrz sieci. Jednak strony geograficznie lub funkcjonalnie 
odpowiedzialne za niezawodne działanie sieci nie widzą całego systemu 5; 

 Zdarzenia, które mają miejsce w sąsiadujących systemach mogą nie być widoczne dla 
operatora lub koordynatora niezawodności działania sieci lub dane z systemu zasilania 
mogą być dostępne w centrum sterowania ale nie są one prezentowane operatorom i 
koordynatorom w sposób umożliwiający im podjęcie właściwych decyzji operacyjnych; 

5 Źródło: http://energy.gov/sites/prod/files/oeprod/DocumentsandMedia/BlackoutFinal-Web.pdf 



Cyberterroryzm 

6 http://securelist.pl/threats/7093,zabezpieczenie_krytycznej_infrastruktury_informacyjnej_godna_zaufania_baza_komputerowa.html 

 Luki w oprogramowaniu do zarządzania kluczową infrastrukturą informacyjną; 
 

 Carnegie Mellon University - oprogramowanie wojskowe i przemysłowe zawiera od 
pięciu do 10 wad na każde tysiąc linijek kodu. Dotyczy to oprogramowania oferowanego 
użytkownikom końcowym, które przeszło już testy 6;  

 

 Jądro systemu operacyjnego Windows  - ponad pięć milinów linijek kodu, Linuksa – 3,5 
milionów, liczba teoretycznie możliwych luk - 

 Ochrona kluczowej infrastruktury informacyjnej 
krytycznych obiektów służących podtrzymaniu życia 
– priorytet państwa; 

 Cel ataku - kluczowa infrastruktura informacyjna 
służąca do kontrolowania i zarządzania instalacjami 
o krytycznym znaczeniu: elektrownie, sieci 
energetyczne, rurociągi, sieci transportowe i 
telekomunikacyjne itd.; 



Cyberterroryzm 

 Atak wirusa Stuxnet na nową elektrownię atomową 
Bushehr w Iranie; 

 Wirus Stuxnet – „pierwsza cyfrowa broń na świecie”; 

 Atak na kompleks nuklearny Natanz w Iranie; 

 Rok 2015 - ICS-CERT - 295 incydentów. Najwięcej 
(97,33 proc.) dotyczyło ataków na infrastrukturę w 
sektorze produkcji krytycznej. Na drugim miejscu znalazł 
się sektor energetyczny (46,16 proc.) 6; 

 Atak Grupy Black Energy na elektrownie zachodniej 
Ukrainy – skutek - wyłączenie dostaw prądu dla połowy 
populacji regionu Iwano-Frankowska (dawn. 
Stanisławów). Bez energii pozostały 103 miasta i 
miasteczka. 

6 http://www.cyberdefence24.pl/342213,295-cyberatakow-na-infrastrukture-krytyczna-w-usa-w-2015-r 



 Ataki ukierunkowane na infrastrukturę energetyczną – działania celowe; 

Wpływ na bezpieczeństwo 

energetyczne 

 Wiele elementów infrastruktury krytycznej opiera się na przemysłowych 
systemach sterujących (ang. Industrial Control Systems ― ICS). Podłączenie 
ich do sieci czyni je podatnymi na cyberatak; 

 Wirusy rozpowszechniane są w postaci formatów popularnych plików 
pakietów biurowych – szeroka powszechność oprogramowania 
uniemożliwia skuteczną walkę z tym zagrożeniem; 

 Najsłabsze ogniwo każdego systemu – człowiek; 

 Cyberataki stanowią element wojny – bezpieczeństwo energetyczne 
krajów  priorytetowy cel destrukcji; 



Wnioski 

Energetyka jądrowa – niebezpieczna 
i kosztowna, koszty często nie 
uwzględniają wygaszenia i utylizacji 
odpadów nuklearnych ; 

Zagrożenia nuklearne powodują wzrost 
zainteresowania alternatywnymi, 
przyjaznymi dla środowiska technologiami  
- odnawialne źródła energii; 

Blackout – nie zawsze możliwy do 
uniknięcia (czynnik ludzki i 
przypadek), uzależnienie od 
wzajemnych powiązań sieci 
międzypaństwowych; 

Blackout stumulantem postaw 
prosumenckich, 
 Uniezależnienie od centralnego 
dostawcy, 
  w perspektywie krajowej zwiększenie 
bezpieczeństwa energetycznego poprzez 
dywersyfikację źródeł wytwarzania energii; 

Cyberataki dotyczą konkretnej 
zcentralizowanej infrastruktury 
celem destabilizacji energetycznej 
kraju. 

Generacja rozproszona i 
zdecentrelizowane sieci prosumenckie 
skutecznym zapewnieniem 
bezpieczeństwa energetycznego.   



Dziękuję bardzo za uwagę. 


