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Wiele procesów zachodzących 
w  trakcie produkcji mleka, 

mięsa, warzyw lub kwiatów jest zau-
tomatyzowanych. Dla zapewnienia 
ciągłości produkcji niezwykle istotna 

(piorunochron) na obiektach gospo-
darstwa już nie wystarcza.

Dla zapewnienia skutecznej ochro-
ny wrażliwych urządzeń elektrycz-
nych i  elektronicznych konieczne 
jest zabezpieczenie ich przed prze-
pięciami (atmosferycznymi lub łą-
czeniowymi). W tym celu niezbędne 
jest zastosowanie wielostopniowego 
skoordynowanego systemu ochrony 
przepięciowej.

Przykładem gospodarstwa rolnego 
o wysokim stopniu zautomatyzowa-
nia może być farma mleczna. W obo-
rze możemy spotkać bardzo nowo-
czesne instalacje, jak np. automatycz-
ną dojarnię (rys. 1.), paśnik (rys. 2.), 
instalację przewietrzania i spłukiwa-
nia (rys. 3.) oraz instalację ogrzewa-
nia obory z wykorzystaniem ciepła 
odzyskiwanego i wtórnym obiegiem 
wody użytkowej (rys. 4.). W nowo-
czesnym przedsiębiorstwie rolnym 

krowy zgodnie z  naturalnym ryt-
mem dobowym (raz wczesnym ran-
kiem i raz wieczorem i zawsze o sta-
łych godzinach) wchodzą na stanowi-
ska obrotowej dojarki mechanicznej, 
która pracuje w niemal zupełnie zau-
tomatyzowanym trybie. Informacje 
o ilości wydojonego mleka są groma-
dzone przez elektroniczny system ob-
sługi tej instalacji (rys. 5.) oraz prze-
kazywane online do sieci kompute-
rowej w celu dalszej obróbki. Każde 
zwierzę ma obrożę z elektronicznym 
chipem (rys. 6.) umożliwiającym 
identyfikację. Obok informacji o ilo-
ści oddanego mleka w chipie są zapi-
sane również między innymi imię, 
data urodzenia zwierzęcia, pocho-
dzenie, przebyte choroby, ilość zje-
dzonego pokarmu i liczba ciąż. Mając 
szczegółowe informacje na temat ilo-
ści uzyskanego mleka, rolnik na bie-
żąco może odpowiednio modyfiko-

jest nie tylko bezawaryjna praca po-
szczególnych komponentów, ale tak-
że ich wzajemna komunikacja. Wyso-
ki stopień elektronizacji powoduje, 
że zewnętrzna ochrona odgromowa 

W dzisiejszym świecie nowoczesne gospodarstwa rolne korzystają z całego wachlarza naj-
nowszych rozwiązań technicznych. W nowoczesnym rolnictwie liczba systemów elektro-
nicznych, służących optymalizacji produkcji, jest nie mniejsza niż w przypadku nowo-
czesnych zakładów przemysłowych.
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ochrona odgromowa 
i przepięciowa obiektów 
nowoczesnego rolnictwa
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Rys. 1.   Nowoczesna dojarnia automatyczna.

Rys. 2.   Automatyczny paśnik

Rys. 3.   Elektronicznie sterowana instalacja przewietrzania i spłukiwania
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wać ustawienia systemu dozowania 
paszy w celu poprawienia wyników.

Pojawienie się przepięcia w elek-
trycznych liniach zasilających i  li-
niach sygnałowych gospodarstwa 
(np. bezpośrednie lub pobliskie ude-
rzenie pioruna) może doprowadzić 

nie tylko do zniszczenia czy uszko-
dzenia samych urządzeń elektronicz-
nych. Zdarzenie takie może nieść do-
datkowe wymierne finansowe straty 
związane z zagrożeniami zdrowotny-
mi dla zwierząt (np. regulacja tem-
peratury w  pomieszczeniu). Poja-
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Rys. 5.   Elektroniczny system obsługi procesu dojenia
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Rys. 4.   Instalacja ogrzewania obory z wykorzystaniem ciepła odzyskiwanego 
i wtórnym obiegiem wody użytkowej

Rys. 6.   Krowa w obroży z chipem identyfikacyjnym
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wiają się także problemy w postaci 
długich czasów przestoju instalacji, 
straty w produkcji mleka oraz wy-
sokie koszty rekonstrukcji danych 
w systemie komputerowym. Koszty 
poniesione w związku naprawą lub 
wymianą uszkodzonego sprzętu są 
zwykle bardzo wysokie. Dodatkowo, 

należy tutaj również pamiętać o tym, 
że w odróżnieniu od produkcji prze-
mysłowej, w  przypadku rolnictwa 
i hodowli mamy do czynienia z ży-
wymi zwierzętami. Poważne awarie 
sprzętu mogą doprowadzić nie tylko 
do strat ekonomicznych, ale również 
do chorób, a nawet śmierci zwierząt.

Serwisy internetowe w  kraju 
i  zagranicą co jakiś czas informu-
ją o stratach w gospodarstwach rol-
nych spowodowanych przez pioru-
ny. W  przypadku dużych, w  pełni 
zautomatyzowanych gospodarstw 
straty (wg danych z niemieckich to-
warzystw ubezpieczeniowych) mogą 
sięgać 150–500 tys. euro. Przykłady 
uszkodzeń i wymierne straty z nimi 
związane pokazują, jak ważne staje 
się zagadnienie kompleksowej ochro-
ny odgromowej i przepięciowej w go-
spodarstwach rolniczych.

Kompleksowość ochrony wyma-
ga, aby chronione były nie tylko li-
nie zasilające wchodzące do obiektu, 
ale również wszystkie urządzenia 
końcowe. Co więcej, jak wspomnia-
no wcześniej, nie mniejszą wagę nale-
ży przykładać do sieci sterowniczych.

Na rysunkach 7. i  8. pokazano 
przykład budynku rolniczego z auto-
matycznym systemem dojenia zwie-
rząt. Sterowanie tymi indywidualny-
mi systemami odbywa się poprzez 
wiele linii przesyłu danych (rys. 8.). 
Osoba zarządzająca systemem ma do-
stęp do całej instalacji poprzez mo-
dem. Na wejściu instalacji do obiek-
tu zastosowano kombinowany ogra-
nicznik przepięć typu 1 DEHNshield 

(rys. 9.). Dodatkowo jest on dostępny 
w wersji ze stykiem zdalnej sygnali-
zacji uszkodzenia. Zapewnia on niski 
poziom ochrony przy udarach spowo-
dowanych uderzeniem pioruna oraz 
przepięciach łączeniowych. Ochro-
nę urządzeń końcowych zapewniają 
ograniczniki DEHNrail modular oraz 
DEHNflex. Ochrona linii sygnało-
wych zrealizowana została za pomocą 
ograniczników BLITZDUCTOR SP 
oraz DEHNpatch.

Więcej na temat ochrony w instala-
cjach na stronie www.dehn.pl.
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Rys. 9.   Ogranicznik przepięć DEHNshield FM

Rys. 8.   Ochrona torów sygnałowych w sterowni
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Rys. 7.   Ochrona przepięciowa budynku rolniczego
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