Invloed zon op technische apparatuur
Zonnevlam:
Samenstelling: deze straling bevat golflengtes van
radiogolven tot gammastraling. Ze bereikt de aarde na
8 minuten.
Invloed:
De X- en UV-stralen verstoren de ionosfeer, wat
gevolgen heeft voor de radio- en satellietcommunicatie. Aan de dagzijde zet de aardse
atmosfeer wat uit. Satellieten in een lage baan kunnen
dan meer wrijving ondervinden en zo nog verder
afzakken richting aarde. Zo wordt bij ieder
zonnemaximum ook wat ruimtepuin in de atmosfeer
verbrand.
Coronale massa-ejectie (CME):
Bij veel zonnevlammen komt er ook een plasmawolk
vrij. Als deze wordt uitgestoten in de richting van de
aarde, zal zij botsen op het magnetische veld van de
aarde, na 1 tot 4 dagen, afhankelijk van haar snelheid.
Invloed:
Snelle veranderingen in een magnetisch veld kunnen
spanningen genereren in lange geleiders, zoals
pijpleidingen en hoogspanningsleidingen, voornamelijk die van oost naar west lopen.
Voorbeelden:
Een zware zonnestorm in september 1859 (Carrington
Event) beschadigde de pas aangelegde telegraafverbinding tussen Europa en Amerika: door de hoge
geïnduceerde spanningen ontstonden vonken en zelfs
branden in de eindstations.
Recenter is de CME van maart 1983. Die trof Canada
op 13 maart met als gevolg dat 6 miljoen mensen 9 uur
zonder elektriciteit zaten. De schade aan elektrische
apparatuur bedroeg meer dan 15 miljoen dollar.
Maatregelen:
In een Zweedse kerncentrale (OKG in Oskarshamn)
was er schade door geomagnetische stromen tijdens
een zonnestorm in 2000 en 2003. Liefst 50 000
gebruikers hadden gedurende uren geen electriciteit.
De eigenaar van de centrale (E.ON en Fortum) hebben
aan ABB gevraagd om een transformator te bouwen
die beter zou bestand zijn tegen het effect van een
zonnestorm.
De kern van de transformator met een vermogen van
825 MVA werd opgebouwd met vijf benen in plaats van
de gebruikelijke drie en met zeer dunne blikplaatjes: 44
000 stuks ( 0,27 mm dik en 1 meter lang). Alleen al het
materiaal van de kern weegt 200 ton. ABB installeerde
de transformator in 2006 om klaar te zijn tegen het
volgende zonne-maximum.

