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Burza słoneczna skali międzyplanetarnej 
– zagrożenia i szanse opanowania

Solar storm on interplanetary scale  
– threats and chances to control it

Sieci elektroenergetyczne wykazują, niezależnie od lokalizacji, 
szczególną  wrażliwość  na  oddziaływania  skrajnych  czynników 
kosmicznych.  Pocieszające  jest  jednak,  iż  dostępne  są  środki 
zaradcze, ale wymagają one działań natychmiastowych, zanim 
uderzy kolejna megaburza geomagnetyczna. Artykuł z periodyku 
Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników – IEEE Spectrum 
Vol.69,  Nr  2,  autorstwa  Johna  Kappenmana  –  daje  okazję  do 
przybliżenia zjawiska, mogącego dramatycznie wpłynąć nawet 
na losy ludzkości.

Krótkie kalendarium 
historii oddziaływań solarnych

Wrzesień 1859
Richard Carrington, brytyjski astronom amator, zaobser-

wował  płomienie  „białego  światła”  na  powierzchni  Słońca. 
Towarzysząca temu zjawisku suberburza słoneczna zyskała 
miano zjawiska Carringtona(„Carrington event”).

Maj 1989
Wielka burza geomagnetyczna doprowadziła do totalnej 

awarii sieci elektroenergetycznej kanadyjskiej prowincji Que-
bec, pozbawiając zasilania na 9 godzin 6 milionów odbiorców 
i uszkadzając  elektrownie  północno-wschodnich  stanów 
USA.

2012 – 2013
Słońce wchodzi w fazę maksimum aktywności.

Marzec 2012
Narodowe Agencje USA: Aeronautyki  i Przestrzeni Kos-

micznej (NASA) oraz Oceanu i Atmosfery (NOAA) ogłosiły alert, 
ostrzegając zwłaszcza operatorów sieciowych przed możliwy-
mi  konsekwencjami  oczekiwanych  burz  geomagnetycznych 
wielkiej  skali.  Przekazano  mediom  „breaking  news”:  NASA 
i NOAA ogłaszają alert  „Solar Superstrom 2012”.

Niesamowite efekty w postaci intensywnych płomieni i impul-
sów świetlnych w nasyconych tonach czerwieni, zieleni i fioletu, 
rozgrywające się na północnym i południowym nieboskłonie od 
wieków poruszały ludzi i były traktowane jako zapowiedzi wyda-

rzeń ziemskich, ważnych i groźnych zarazem. Dziś potrafimy ra-
cjonalnie wyjaśnić przyczyny tego spektaklu, a nawet przewidywać 
czas jego wystąpienia. Wiemy, że ma to związek z gigantycznymi 
fluktuacjami pola magnetycznego ziemskiej magnetosfery, powo-
dującymi ogromne przepływy ładunków elektrycznych w górnych 
warstwach atmosfery i mającymi zasięg globalny. Te przepływy 
prądu zaburzają na ogół uśpione pole magnetyczne Ziemi, co 
z kolei indukuje przepływy prądowe w galwanicznie połączonych 
infrastrukturach sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych 
i  innych.  Blackout  elektryczny  pogrąża  w  ciemności  i  chaosie 
całe kontynenty, a straty są nieporównywalne z katastrofalnymi 
awariami  systemów  elektroenergetycznych,  obserwowanymi 
w przeszłości. Stan ten ma tendencję do powtarzania się w skali 
miesięcy,  powodując  pogłębienie  kryzysu.  W  wielu  obszarach 
występują braki w zaopatrzeniu w artykuły pierwszej potrzeby, 
a nawet woda pitna staje się dobrem rzadkim. Umierają pacjen-
ci, którym nie można dostarczać leków ratujących życie ani też 
podłączyć do aparatury resuscytacyjnej, zamiera handel komer-
cyjny, wypierany przez czarny rynek i narasta skala przestępstw 
przeciwko zdrowiu i mieniu. Nasila się fala przemocy, a delikatne 
tkanki więzi międzyludzkich ulegają degradacji i zniszczeniu.

Burza geomagnetyczna (źródło: NASA)

Ta  apokaliptyczna  wizja    sytuacji,  wywoływanych  burzą 
geomagnetyczną,  jest  jeszcze  tworem  wyobraźni  i  w  historii 
cywilizacji  nie  zaobserwowano  (jeszcze!)  takiej  skali  zjawisk, 
wygenerowanych oddziaływaniami dalekiej przestrzeni kosmicz-
nej. W istocie ostatnio naprawdę groźną burzę geomagnetyczną 
zaobserwowano w  roku 1921, a więc na dziesięciolecia przed 
całkowitym  uzależnieniem  rozwiniętych  gospodarek  od  infra-
struktury dostarczania energii elektrycznej, a projekcja możliwych 
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wydarzeń  jest  w  istocie  prognozą  ostrzegawczą,  wynikającą 
z wniosków przedstawianych na licznych konferencjach, panelach 
rządowych i w ekspertyzach dla przemysłu z okresu ostatniego 
trzydziestolecia.  Zebrany  materiał  pozwala  na  przewidywanie 
skutków  skrajnych  oddziaływań  pochodzenia  kosmicznego  na 
sieci elektroenergetyczne. Raport rządowy, opracowany w r. 2008 
dla Federalnej Agencji ds. Zarządzania Kryzysowego (FEMA) USA 
ocenia roczne skutki finansowe takiego wydarzenia na przeszło 
1 bln USD. Podobnie jak to przedstawiają inne dokumenty tego 
rodzaju, katastrofalne skutki nie wynikają jedynie z problemów, 
specyficznych dla infrastruktury sieci elektrycznych, ale też obej-
mują skutki dla rurociągów gazu i produktów ropopochodnych, 
podmorskich  kabli  komunikacyjnych,  sieci  telefonicznych  i  linii 
kolejowych. Przywrócenie do stanu sprawności tej infrastruktury 
krytycznej może trwać miesiące, a nawet lata.

Burza na Słońcu (źródło: NASA)

Najwyższy  czas,  by  pogłębić  naszą  wiedzę  o  ogromnych 
i zachodzących cyklicznie wydarzeniach, powstających na naszej 
gwieździe.  Aktywność  Słońca  ma  tendencje  do  występowania 
w cyklach jedenastoletnich, a kolejny szczyt oczekiwany jest pod 
koniec  roku  2012  lub  w  początkach  roku  następnego.  Należy 
jednak mieć na uwadze, iż nie każdy szczyt aktywności (zwany 
maksimum  solarnym)  wywołuje  zabójczą  burzę  („killer  storm”) 
geomagnetyczną. Ostatnia uderzyła w marcu roku 1989, niszcząc 
poważnie w ciągu sekund całą sieć najwyższych napięć Que-
becu, pozbawiając zasilania 6 milionów odbiorców na 9 godzin. 
Późniejsza burza spowodowała zniszczenie wielkiego transfor-
matora elektrowni jądrowej New Jersey i niemal doprowadziła do 
załamania się sieci elektroenergetycznych USA od wschodniego 
do  zachodniego  wybrzeża.  Jednak  te  historyczne  wydarzenia 
nie wyczerpują potencjału zniszczeń. Ostatnie analizy progno-
styczne, bazujące na zjawiskach z przeszłości (łącznie z burzami 
kosmicznymi lat 1921 i nawet 1859) pozwalają na wnioskowanie, 
że możliwe jest wystąpienie zjawiska dziesięciokrotnie przewyż-
szającego superstorm roku 1989. Ocenić można, iż taka sytuacja 
będzie największą katastrofą zapisaną w historii ludzkości.

Z  pozycji  ziemskiego  obserwatora  Słońce  wydaje  się 
dość  spokojne,  ale  nawet  taki  spokój  jest  pozorny.  Ziemia 
jest  nieustannie  bombardowana  elektronami,  protonami  i 

promieniowaniem  radiowym  i  rentgenowskim.  Naładowane 
cząstki  są  wyrzucane  z  górnej  atmosfery  Słońca  i  poruszają 
się  w przestrzeni  z  prędkościami  300  –  400  km  na  sekundę, 
osiągając atmosferę ziemską po około czterech dniach od wy-
emitowania. W normalnych okolicznościach ten wiatr słoneczny 
wywiera na Ziemię wypływ niemal pomijalny. Od czasu do czasu 
wyrzuty  cząstek  mają  jednak  charakter  bardziej  gwałtowny, 
przybierając postać płomiennych erupcji lub emisji masowych 
z  korony  Słońca,  zawierających  miliardy  ton  naładowanych 
cząstek. W takich przypadkach wiatr słoneczny przemieszcza 
cząstki z prędkością przekraczającą 2000 km/s  i tworząc przy 
tym silne pola magnetyczne. Gęstość cząstek i temperatury są 
o rząd wartości wyższe niż normalnie. Po dotarciu do górnych 
warstw atmosfery ziemskiej wiatr słoneczny napotyka i rozszerza 
magnetosferę Ziemi, przy czym odsłoneczna część strumienia 
magnetosfery przybiera postać ogona. Ten ogon magnetyczny 
wydłuża się dotąd, aż  traci stabilność  i  rozdziela się na dwie 
części: część magnetosfery, która już straciła związek z Ziemią 
dryfuje w przestrzeni kosmicznej, a część pozostała wykonuje 
ruch powrotny w sposób zbliżony do reakcji taśmy gumowej po 
jej przerwaniu. 

Plazma ponownie powraca do górnej atmosfery, gdzie nara-
stają potężne prądy o wartości milionów amperów (zwane elek-
trostrugami) na wysokości ok. 100 km i wywołują jaskrawe zorze. 
Burza słoneczna przeciętnych wymiarów powoduje pojawienie się 
strug cząstek tylko w wyższych szerokościach geograficznych, 
tworząc zjawisko „halo” w otoczeniu któregoś z biegunów („zo-
rze polarne”). Jednak w czasie bardzo wielkich burz (takich, jak 
występujące w latach 1989 i 1921) zorze formują się w niższych 
szerokościach, obejmując tereny osiedlenia większości ludności 
Ziemi i jej infrastrukturę techniczną. Ale nie jest to jedyna forma 
oddziaływania Słońca na równowagę geomagnetyczną. Wyrzuty 
masy z korony słonecznej, dostatecznie wielkie, by mogły bez-
pośrednio  kolidować  z  magnetosferą  Ziemi,  uwalniają  energię 
dostateczną, by spowodować jej zapaść od wysokości ponad 64 
000 km do poniżej 25 000 km od powierzchni Ziemi w czasie rzędu 
1-2 minuty. Wiatr słoneczny odkształca magnetosferę, wywołując 
gigantyczne fale elektromagnetyczne. W niższych szerokościach 
„pogoda  słoneczna”  powoduje  aktywność  geomagnetyczną 
o mniejszej  intensywności,  ale  dłuższych  czasach  trwania,  co 
może okazać się dla linii elektroenergetycznych w pobliżu rów-
nika równie dewastujące jak inne ziemskie anomalie pogodowe 
w wyższych szerokościach geograficznych.

Rozbłysk na Słońcu – koronowy wyrzut masy (źródło: NASA)
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Proces  niszczenia  infrastruktury  ma  charakter  wielostop-
niowy.  Po  pierwsze  intensywne  zmiany  pola  magnetycznego 
w magnetosferze indukują pola elektryczne i prądy na wielkich 
obszarach Ziemi. Z kolei pola geoelektryczne wytwarzają prądy 
indukowane geomagnetycznie (GICs – Geomagneticaly Induced 
Currents)  przepływające  przez  dowolny  dostępny  przewodnik 
–  łącznie  z liniami  wysokiego  napięcia,  gazo-  i  ropociągami, 
torami kolejowymi  i kablami telekomunikacyjnymi. Tak rozległe 
sieci działają jak gigantyczne anteny, propagujące wyindukowane 
prądy. Takie przepływy prądów rzędu 300 A mogą doprowadzić do 
zapłonu papierową izolację transformatora wysokiego napięcia, 
stopienia żył miedzianych  i  zniszczenia natychmiastowego  lub 
po pewnym czasie. Sieci elektroenergetyczne, zaprojektowane 
zgodnie z zasadą (N-1), powinny być odporne na wyeliminowanie 
każdego pojedynczego z ważnych elementów. 

Działa to wystarczająco dobrze w przypadku huraganów lub 
tornad, ale silna burza geomagnetyczna, obejmująca teren skali 
kontynentu, może powodować awarie wielokrotne i równoczesne. 
Podczas pierwszych 30 sekund burzy z  r. 1989 sieć Quebecu 
doznała piętnastu równoczesnych awarii i nie było niespodzianką, 
że skutkiem była awaria katastrofalna (blackout), która objęła całą 
prowincję.  Przypomnijmy  tylko,  iż  ta  burza  słoneczna  nie  była 
największą spośród dotychczas obserwowanych.

Kojarzenie  zjawisk  występujących  na  Słońcu  i  tych,  które 
wydarzyły się na Ziemi trwało jakiś czas. Nie jest to zaskakujące, 
bowiem rozdział  tych zdarzeń zachodzi zarówno w czasie,  jak 
i przestrzeni. Pierwszym odkrywcą korelacji ziemsko-słonecznych 
był brytyjski astronom-amator Richard Carrington, który we wrześ-
niu 1859 r. podczas codziennych obserwacji plam słonecznych 
ujrzał „wielkie białe światło” na powierzchni Słońca. Światło to 
rozpoczynało się i kończyło na Ziemi niewiarygodnie krwawą zo-
rzą, widoczną od biegunów do równika. W tym czasie jedyną roz-
powszechnioną technologią wykorzystania zjawisk elektrycznych 
był telegraf. Prąd elektryczny o kosmicznym rodowodzie wniknął 
do sieci telegraficznych, demolując baterie zasilające. Telegrafiści 
zaskakiwani byli łukami elektrycznymi, wydobywającymi się z ich 
aparatury i zaobserwowano również, że możliwa była w pewnych 
przypadkach praca urządzeń odłączonych od własnego zasilania 
bateryjnego, co było zjawiskiem równie nieoczekiwanym. W na-
stępnych dziesięcioleciach inni obserwatorzy  stwierdzili związki 
aktywności słonecznej i burz geomagnetycznych, ale sceptycyzm 
był zjawiskiem powszechnym, a reprezentantem „negacjonistów” 
stał się wielki fizyk lord Kelvin, do śmierci w r. 1907 twierdzący, 
iż  z  równań  Maxwella  wynika  niewiarygodność  oddziaływania 
Słońca na naszą planetę. 

Sprawy pozostały nierozstrzygnięte aż do r. 1959, gdy obser-
wacje satelitarne stwierdziły bezsporne istnienie wiatru słonecz-
nego.  Stwierdzono  ponadto,  że  burze  geomagnetyczne  mogą 
występować w dowolnym punkcie czasowym cyklu słonecznego 
i nie wszystkie erupcje lub wyrzuty masy z korony Słońca mogą 
spowodować burze. Większość z tych zjawisk omija Ziemię, a te, 
które w nią uderzają powodują uszkodzenia zależne (między in-
nymi) od polaryzacji pola magnetycznego, indukowanego przez 
wiatr słoneczny. Jeżeli biegun magnetyczny Ziemi ma polarność 
taką,  jak  powodowany  przez  ten  wiatr,  to  większość  cząstek 
będzie odrzucona w przestrzeń, nie oddziałując na Ziemię. Ale 
też możliwy jest efekt wzmocnienia oddziaływania i super burza 
o rozmiarach nigdy jeszcze nie obserwowanych. I na to jesteśmy 
całkowicie nieprzygotowani.

Burza geomagnetyczna z roku 1989, która spowodowała do-
tkliwe skutki na wielkich połaciach Kanady, uruchomiła wiele prac 
badawczych o potencjalnie obiecujących wnioskach, ale w istocie 
zmieniło się niewiele. Nie powstały regulacje, które zmuszałyby 
przedsiębiorstwa  elektroenergetyczne  do  wzmocnienia  swych 
infrastruktur, monitorowania prądów indukowanych przez procesy 
geomagnetyczne, czy też raportowania o uszkodzeniach wypo-
sażenia na skutek burz słonecznych. Do dziś nie istnieją odnośne 
instrukcje projektowania sieci i ich wyposażenia, uwzględniające 
zagrożenia związane z pogodą w kosmosie. Tymczasem świat 
stał się bardziej uzależniony od energii elektrycznej. W USA sieć 
największych  napięć  (EHV)  od  późnych  lat  50.  zwiększyła  się 
dziesięciokrotnie, a sieć chińska jest jeszcze bardziej wrażliwa, 
bowiem jej część wykorzystuje obecnie napięcie jeszcze wyższe 
– 1000 kV, podczas gdy w USA przymiotnik „najwyższy” oznacza 
765 kV. Wyższe napięcia oznaczają wyższy poziom GICs, przepły-
wający przez sieć, ponieważ rezystywność linii WN na jednostkę 
długości jest niższa dla sieci o niższych napięciach. 

Chiny wyznaczają nowy trend, podnosząc poziom napięcia 
w celu  zmniejszenia  strat  sieciowych,  ze  świadomością  pono-
szenia  ryzyka,  wynikającego  z  tego  rozwiązania.  Najbardziej 
narażone na awarie, generowane przez burze geomagnetyczne 
w sieciach, są transformatory i są one zarazem najtrudniejsze do 
wymiany. Jeżeli wielka burza kosmicznego pochodzenia niemal 
jednocześnie wyłączy z eksploatacji parę setek transformatorów, 
wytwórcy nie będą w stanie dostatecznie szybko dokonać  ich 
wymiany, nie  istnieją bowiem globalne magazyny wyposażenia 
zapasowego. Transformatory najwyższych napięć, współpracu-
jące z sieciami o napięciu 345 kV lub wyższym, ważą około 200 
t  i kosztują ok. 10 mln USD za sztukę.  Ich produkcja wymaga 
personelu o rzemieślniczych, nawet niemal artystycznych kwa-
lifikacjach.  Montaż  i próby  fabryczne  jednego  transformatora 
trwają kilka  tygodni,  a wyszkolenie personelu do  ich produkcji 
trwa latami. Nawet największe wytwórnie z branży mogą rocznie 
wytwarzać jedynie 30-40 egzemplarzy. Braki wyszkolonego per-
sonelu  i specjalistycznych  materiałów  mogą  przyczynić  się  do 
dalszego wydłużenia czasu totalnej awarii systemowej. Istnieje 
jednak szybka i względnie tania metoda ochrony transformato-
rów od prądów indukowanych przez zjawiska geomagnetyczne. 
Konieczne jest  jedynie ich zabezpieczenie w sposób blokujący 
przepływ indukowanych prądów. Jednak nigdzie przedsiębiorstwa 
energetyczne nie zabezpieczają rutynowo w ten sposób swego 
majątku o wartości wielu milionów USD. Ponadto powszechne 
jest  starzenie  się  wyposażenia  (w  tym  też  transformatorów) 
i wyczerpywanie  się  resursów  eksploatacyjnych  –  średni  wiek 
transformatora w USA wynosi około 40 lat. W ciągu dziesięcioleci 
eksploatacji  każdy  element  infrastruktury  prawdopodobnie  był 
narażony na co najmniej  umiarkowane przegrzanie, wywołane 
przez GICs. Wiekowy transformator, narażony na skumulowane 
powtarzalne  stresy  elektryczne,  termiczne  i  mechaniczne,  jest 
w sposób oczywisty mniej odporny na uszkodzenia niż egzem-
plarz fabrycznie nowy.

Niestety  z  punktu  widzenia  operatorów  sieci  i  personelu, 
mającego do czynienia z konsekwencjami zaburzeń geomagne-
tycznych, istniejące narzędzia oceny konsekwencji ekstremalnych 
oddziaływań pochodzących z przestrzeni kosmicznej są dalece 
niewystarczające. Wyniesione w kosmos Obserwatorium Słońca 
i Heliosfery (SHO) oferuje dziś wspaniałe obrazy wyrzutów materii 
słonecznej, a satelita Zaawansowanej Eksploracji Złożonej (ACE) 
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dostarcza bardzo precyzyjne pomiary wiatru słonecznego. Dla-
tego też komputerowe modele pogody w kosmosie mogą teraz 
podawać dokładne prognozy miejsc, w których wiatr słoneczny 
osiągnie Ziemię. Nadal jednak eksperci od zjawisk kosmicznych 
nie są w stanie określić, jakie rodzaje aktywności Słońca spowo-
dować mogą realne szkody.

Tradycyjnym  sposobem  pomiaru  intensywności  burzy  sło-
necznej  jest  tzw.  skala  G,  wartościująca  burze  od  1  (najmniej 
groźna) do 5, oznaczającej maksimum. Skala ta oparta jest na 
osiemdziesięciu latach pomiarów parametru znanego jako wskaź-
nik K, odwzorowujący zmiany pola magnetycznego Ziemi w okre-
sach trzygodzinnych. Przykładowo dla największej burzy wskaźnik 
K wynosi 9, co odpowiada z kolei wartości 5 w skali G. Wartość 
taka oznacza, że zmiany pola przekraczają 500 nanotesli w ciągu 
trzech godzin. Jest to wartość względnie niewielka w zestawieniu 
ze średnią wartością ziemskiego pola magnetycznego, wynoszącą 
ok. 60 000 nT. Jednak dla sieci elektromagnetycznych skala K 
jest bezużyteczna, gdyż najgroźniejsze maksima magnetyczne 
występują  w  przedziałach  kilkusekundowych  lub  minutowych, 
przy czym większej prędkości zmian odpowiadają większe kon-
sekwencje. Eksperci posługują się skrótowym terminem „dB/dt” 
w celu oddania dynamiki prędkości zmian. Ale bez względu na to, 
czy zmiany nastąpią w ciągu 30 sekund, czy też trzech godzin, to 
ich miara w skali K będzie taka sama, a gdy wystąpi maksimum 
500 nT, rzeczywista burza będzie nawet bardziej groźna. Przy-
kładowa burza z r. 1989 wykazywała fluktuacje rzędu 400 – 500 
nT/min w Ameryce Północnej, a wskaźnik K był bliski notowaniom 
rekordowo najgorszym. Analiza danych z  r. 1921 wskazuje, że 
burza osiągnęła  intensywność 5000 nT/min – dziesięciokrotnie 
wyższą niż zjawisko z r. 1989.

Pętla magnetyczna (źródło: NASA)

Spośród kilku burz słonecznych, które wystąpiły po marcu 
1989, wszystkie wskazywały niższe wartości dB/dt i były zatem 
mniej destruktywne. Jednakże mogło to uśpić czujność ze strony 
przemysłu  elektroenergetycznego  i  doprowadzić  do  pojawie-
nia się przeświadczenia, że po najgorszej z burz w  roku 1989 
uczyniono dostatecznie wiele dla gotowości sprostania burzom 
następnym.

Na szczęście zabezpieczenie przed zagrożeniem z kosmosu 
nie  musi  być  ani  kosztowne,  ani  też  trudne.  Niemal  wszystkie 
współczesne sieci elektroenergetyczne pracują w układzie trój-
fazowym, a transformatory mają bezpośrednio uziemione punkty 
zerowe. Ziemia jest traktowana jako zasobnik energii o nieskoń-
czenie wielkiej pojemności, mogący zabsorbować wszelkie krótkie 

i wielkie wartości prądu i równocześnie nie dopuścić do udarów 
napięciowych i uszkodzeń wyposażenia. Jednak to rozumowanie 
wykazuje słabość: podczas burzy geomagnetycznej „bufor” staje 
się źródłem GICs, płynących do sieci od ziemi.

Zapobieganie wpływaniu GICs do sieci poprzez połączenie 
uziemiające  jest  najlepszym  rozwiązaniem  długoterminowym. 
Można to osiągnąć stosując pojemność na połączeniu szyny neu-
tralnej z ziemią, co umożliwia przepływ w trybie ciągłym małych 
wartości przemiennoprądowych, blokując    równocześnie prze-
pływ GICs lub jakichkolwiek innych prądów stałych. Wyzwaniem 
jest stworzenie drogi, automatycznie obchodzącej kondensator 
w przypadku rzeczywistego uszkodzenia i umożliwienie przepływu 
do ziemi dużych wartości prądu przemiennego (np. powyżej 20 
kA). Taki układ opracowano w amerykańskim Instytucie Badaw-
czym Elektroenergetyki (EPRI) w początkach lat dziewięćdziesią-
tych. Jednak urządzenia tego typu były wówczas zbyt powolne, 
kosztowne, skomplikowane i niezdolne do przenoszenia dużych 
prądów. Ostatnio przegląd starych rozwiązań technologicznych 
wykazał,  iż  wszystkie  pożądane  właściwości  osiągnąć  można 
przez stosowanie dość prostej  lampy próżniowej. Opracowano 
kondensator do zastosowań jako element obejścia i lampę próż-
niową dużej mocy, tworzącą „bypass” kondensatora i działającą 
w czasie ułamka cyklu prądu przemiennego – znacznie szybciej 
od  istniejących  łączników elektromechanicznych,  tranzystorów 
mocy czy też układów wykorzystujących szczelinę łukową. Prace 
jeszcze  trwają,  ale  w  przypadku  ich  pomyślnego  zakończenia  
istnieje szansa na zmodernizowanie stosowanych dziś układów 
połączeń do ziemi przez rozwiązanie dalece mniej kosztowne niż 
wymiana setek transformatorów, uszkodzonych przez silną burzę 
geomagnetyczną.

Uwagi końcowe

Istniejąca  infrastruktura  krytycznego  dla  społeczeństwa 
i gospodarki sektora energii elektrycznej jest silnie rozbudowana, 
staje się coraz bardziej złożona i bardziej wrażliwa na wszelkie 
zakłócenia. Generacje inżynierów działały dla jej rozwoju i mogą 
odczuwać uzasadnią dumę z jej przydatności. Jednak stajemy 
też w obliczu niezapowiadanych stanów katastrofalnych i czas 
najwyższy, by tym zagrożeniom stawić czoła. Musimy z pokorą 
uznać  nieodwołalne  prawa  fizyki,  a  jeżeli  popełnimy  grzech 
zaniechania, stając z boku i oczekując na podjęcie ryzyka dzia-
łań przez polityków, możemy oczekiwać spełnienia najgorszej 
katastrofy wszechczasów. Burza słoneczna wielkiej skali zdolna 
jest – przykładowo biorąc – zniszczyć zdolność elektrowni ją-
drowych do zarządzania energią elektryczną i zdewastować ich 
systemy awaryjnego zasilania, powodując dziesiątki lub nawet 
setki najtrudniejszych do opanowania awarii stopienia rdzenia. 
Obyśmy, mając taką wizję na uwadze, okazali się mądrzy przed 
szkodą.


