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Ochrona odgromowa
i przepięciowa dla obiektów
w rolnictwie
Krzysztof Wincencik

Wysoki stopieÒ elektronizacji produkcji rolnej powoduje, øe zewnÍtrzna ochrona odgromowa
(piorunochron) na obiektach nowoczesnych gospodarstw juø nie wystarcza. Dla zapewnienia
skutecznej ochrony przed przepiÍciami (atmosferycznymi lub ≥πczeniowymi) wraøliwych urzπdzeÒ elektrycznych i elektronicznych niezbÍdne jest zastosowanie wielostopniowej ochrony
przepiÍciowej. W artykule pokazano sposÛb wykorzystania w tym celu produktÛw firmy Dehn.
rzyk≥adem gospodarstwa rolnego
o wysokim stopniu zautomatyzowania moøe byÊ farma mleczna.
W oborze moøna spotkaÊ bardzo nowoczesne instalacje, jak np. automatycznπ dojarniÍ, paúnik, instalacjÍ przewietrzania
i sp≥ukiwania oraz instalacje ogrzewania
obory z wykorzystaniem ciep≥a odzyskiwanego i wtÛrnym obiegiem wody uøytkowej. W nowoczesnym przedsiÍbiorstwie
rolnym krowy zgodnie z naturalnym rytmem dobowym (raz wczesnym rankiem
i raz wieczorem ñ zawsze w tym samym
czasie) wchodzπ na stanowiska obrotowej
dojarki mechanicznej, ktÛra pracuje w prawie zupe≥nie zautomatyzowanym trybie.
Informacje o iloúci wydojonego mleka sπ
gromadzone przez elektroniczny system
obs≥ugi tej instalacji oraz przekazywane
online do sieci komputerowej w celu dalszej obrÛbki. Kaøde zwierzÍ posiada obroøÍ z elektronicznym chipem umoøliwiajπcym identyfikacjÍ.
Obok informacji o iloúci oddanego mleka
w chipie sπ zapisane rÛwnieø miÍdzy innymi imiÍ, data urodzenia zwierzÍcia, pochodzenie, przebyte choroby, iloúÊ zjedzonego
pokarmu i iloúÊ ciπø. Majπc szczegÛ≥owe informacje na temat iloúci uzyskanego mleka,
rolnik na bieøπco moøe odpowiednio modyfikowaÊ ustawienia systemu dozowania
paszy w celu poprawienia wynikÛw.
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Rys. 1. Nowoczesna dojarnia automatyczna

Skutki przepiÍcia
Pojawienie siÍ przepiÍcia w instalacjach
elektrycznych i liniach sygna≥owych go-
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Rys. 2.
Automatyczny
paúnik
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Rys. 3. Elektronicznie sterowana instalacja przewietrzania i sp≥ukiwania

Rys. 4. Instalacja ogrzewania obory z wykorzystaniem ciep≥a odzyskiwanego i wtÛrnym obiegiem
wody uøytkowej

Rys. 5. Elektroniczny system obs≥ugi procesu dojenia

spodarstwa (np. bezpoúrednie lub pobliskie
uderzenie pioruna) moøe doprowadziÊ nie
tylko do zniszczenia czy uszkodzenia samych urzπdzeÒ elektronicznych. Zdarze-

nie takie moøe nieúÊ dodatkowe wymierne
finansowe straty zwiπzane z zagroøeniami
zdrowotnymi dla zwierzπt (np. regulacja
temperatury w pomieszczeniu). Pojawiajπ
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Rys. 6. Krowa w obroøy z chipem identyfikacyjnym

siÍ takøe problemy w postaci d≥ugich czasÛw przestoju instalacji, straty w produkcji
mleka oraz wysokie koszty rekonstrukcji
danych w systemie komputerowym. Koszty poniesione w zwiπzku naprawπ lub wymianπ uszkodzonego sprzÍtu sπ zwykle
bardzo wysokie.
Serwisy internetowe w kraju i zagranicπ
co jakiú czas informujπ o stratach w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez
piorun. W przypadku duøych, w pe≥ni
zautomatyzowanych gospodarstw straty
(wed≥ug danych z niemieckich towarzystw

ubezpieczeniowych) mogπ siÍgaÊ 150-500
tys. euro (600 tys. ñ 2 mln z≥). Tego typu
przyk≥ady wyraünie pokazujπ, jak waøna
staje siÍ zagadnienie kompleksowej ochrony odgromowej i przepiÍciowej w gospodarstwach rolniczych.

Zabezpieczenia
Ochronπ objπÊ naleøy nie tylko instalacje elektrycznπ na wejúciu do obiektu, ale
rÛwnieø cenne urzπdzenia koÒcowe.
OchronÍ obejmowaÊ naleøy rÛwnieø sieci

Rys. 7. Ochrona odgromowa i przeciwprzepiÍciowa budynku administracyjnego w gospodarstwie
rolnym

Rys. 9. Ogranicznik przepiÍÊ DEHNrail M

komputerowe, systemy sterowania oraz
nadzoru.
Rysunki 7 i 8 pokazujπ przyk≥adowe wykonanie ochrony w ma≥ym gospodarstwie
rolnym. G≥Ûwny komputer gromadzπcy
dane o produkcji rolnej znajduje siÍ w budynku mieszkalnym. Budynek ten po≥πczony jest z oborπ za pomocπ linii zasilajπcej oraz linii sygna≥owej. Zgodnie ze strefowπ koncepcjπ ochrony zastosowano obustronne zabezpieczenia dla wszystkich linii
sygna≥owych wychodzπcych poza budynki. Na wejúciu instalacji do obiektu zastosowano ogranicznik przepiÍÊ typ 1 (hybrydowy) DEHNventil modular, zapewniajπcy niski poziom ochrony przy udarach spowodowanych uderzeniem pioruna oraz
przepiÍciach ≥πczeniowych.
OchronÍ urzπdzeÒ koÒcowych zapewniajπ ograniczniki DEHNrail modular (rys. 9).
Ochrona linii sygna≥owych zrealizowana
zosta≥a natomiast za pomocπ ogranicznikÛw Blitzductor CT.
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Rys. 8. Ochrona odgromowa i przeciwprzepiÍciowa zautomatyzowanej obory
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