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Návod na obsluhu cívkového zavlažovače ODRA R 7528 
  

1. Určení výrobku 
 

Cívkový zavlažovač je zařízení pro závlahu zemědělských kultur vodou.Lze použít i vodu s příměsí 
umělých nebo rozpuštěných stájových hnojiv, která neobsahují tvrdé abrasivní částečky ve větším množství 
než v poměru 1 : 100 a maximální váhový poměr sušiny rozrušených stájových hnojiv nepřesahuje hodnotu 5 : 
100. Zavlažovač je konstruován pro vstupní tlaky 0,5 – 1,00 Mpa. Lze zavlažovat i při nižším vstupním tlaku až 
0,45 Mpa, je však nutno počítat se snížením rovnoměrnosti srážky a efektivnosti závlahy ( menší účinně 
zavlažená plocha z jednoho postavení ). Závlahu pomocí zavlažovače ODRA lze uplatnit na mírně zvlněných 
terénech, kde je možno zabezpečit, aby celkový sklon od stroje k stativu postřikovače nebyl větší než 5% a 
naopak celkové převýšení bylo menší než 10%. Při vyšším podélném převýšení je nutno počítat s odpovídající 
tlakovou ztrátou na postřikovači. Tyto podmínky neplatí pro místní zvlnění terénu mezi strojem a stativem 
postřikovače, které může být v těchto případech v podélném směru 15%. Největší příčné sklony, které jsou 
dány provozní stabilitou stativu postřikovače nesmí přesáhnout hodnotu 10% 

 
2. Popis a funkce 

 
Zavlažovače ODRA jsou poloautomatická zařízení, která zajišťují umělé zavlažování půdy tlakovou vodou. 

Vlastní závlahu ( dodávku vody rostlinám ) obstarává postřikovač, upevněný na vrcholu stativu, který je 
napojen na volný konec polyetylenové hadice. Voda je do hadice přiváděna přes průtočnou cívku, která se 
zvolna otáčí a tím navíjí hadici a současně přitahuje stativ s postřikovačem. Tím vzniká pás zavlažené půdy 
(odtud i používaný název pásový ) vymezený do délky délkou hadice a dostřikem postřikovače nebo konzoly a 
do šířky délkou dostřiku postřikovače nebo konzoly na obě strany od osy pohybu. Pohon cívky zajišťuje 
plnoprůtočná turbína vřazená do proudu provozní vody před vstup do průtočné cívky. Otáčky turbíny jsou 
klínovým řemenem přenášeny na převodovku, osazenou na hřídel. Pohyb hřídele je přenášen rohatkovým 
mechanismem na řetěz, zajišťující otáčení cívky. 

Zařízení sestává ze tří základních prvků 
- Samonavíjecí cívka s příslušenstvím 
- Stativ postřikovače  
- Postřikovač  

 
3.   OBSLUHA 

 
1. Ustavení stroje do pracovní polohy 

Odpojení od trakoru je nutno provést pomocí přední sklopné podpěry. Po odpojení zavlažovače 
provedeme nastavení polohy cívky tak, že uvolníme brzdu točnice a natočíme do požadovaného směru kolmo 
na směr rozvíjení hadice. Pak zpětně zajistíme polohu cívky dotažením brzdy točnice. Dále co nejvíce 
vysuneme vzpěry rámu cívky s tím, že jejich patky natočíme proti směru tahu hadice a následně 
sešroubujeme přední stavitelnou podpěru tak, aby patky vzpěr byly zamáčknuty do půdy. 
 
2. Rozvíjení hadice 

Stativ postřikovače se napojí za traktor pomocí řetězu, který je součástí stativu, přičemž stativ zůstává 
stále v přepravní poloze. Před vlastním rozvíjením je třeba zkontrolovat, zda je nadzvednuta západka 
rohatkového kola a utažena brzda cívky. Ovladače těchto prvků jsou umístěny na předloze – jejich funkce je 
barevně zvýrazněna. Velké ozubené kolo vysuneme na hřídeli mimo záběr malého kola. Rozvíjení je možno 
provádět rychlostí 5 – 8 km/hod, s tím, že v závěru je třeba rovnoměrně zpomalit. Rozvíjení ukončíme 
v okamžiku, kdy na bubnu cívky zůstanou nejméně dva závity hadice. Po odpojení stativu otočíme nohy 
stativu tak, že vysuneme zajišťovací kolík otočného pouzdra, nohy i s pouzdrem nadzvedneme a přetočíme o 
1800 a opět zajistíme kolíkem. Dále nastavíme potřebný rozchod noh stativu ( podle řádkování zavlažované 
kultury ) minimálně na šířku 1,6 м a zkontrolujeme nastavení sektoru postřikovače. 

Při rychlosti větru nad 8 m/s je však nutné nastavit sektor postřikovače tak, aby se proud vody nevracel 
zpět přes postřikovač, přičemž je potřeba počítat s tím, dostřik nebude do všech stran rovnoměrný.  
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3. Spuštění zavlažovače 

- Připojíme spojovací hadici k přívodu turbíny 
- Nastavíme vypínací objímku na hadici minimálně 3 metry od stativu  
- Zkontrolujeme jestli vypínací hrazda leží na hadici  
- Velké ozubené kolo ustavíme do záběru s malým ozubeným kolem a spustíme západku rohatky  
- Otevřeme přívod vody a spustíme zavlažovač 

4. Nastavení závlahové dávky 
Jednoduchá konstrukce pohonu přináší i jednoduchou obsluhu.  Tato se od původní manipulace liší jen ve 

způsobu nastavování navíjecí rychlosti, rozepínání a spínání pohonu pro rozvíjení hadice, zapínáním západky 
proti zpětnému chodu a nastavením brzdy navíjecího bubnu. 

  
 Navíjecí rychlost nastavujeme páčkou klapky na obtokovém kanále turbiny. Rychlost navíjení 

indikujeme odměřením na navíjené hadici za časovou jednotku, nebo od černých bodů na obvodu 
cívky, kde 1 vzdálenost mezi boby představuje 10cm na navíjené hadici v první vrstvě.- Viz  
původní návod. 

 
 Rozepnutí pohonu se provede vysunutím většího ozubeného kola na upravené předloze ze 

záběru- sepnutí naopak. Kolo je opatřeno pojistnou západkou která fixuje obě polohy kola. 
Rozepnutí se nesmí provádět násilně, při záběru kol. V daném případě je třeba stlačením 
napínací kladky klínového řemene uvolnit řemenici  převodovky a tím odstranit záběr soukolí. 

 
 Zapínání nebo rozepínání západky proti zpětnému chodu se provádí jejím zvednutím (spuštěním) 

a zajištěním pomocí kolíku v zadním držáku převodovky. 
Západku používáme zejména při ručním dovíjení na konci závlahového cyklu pro usnadnění 
zasunutí stativu do přepravní posice. 

 
 Nastavení brzdy se provede pomocí oplastované matice na předloze. Brzdný moment nastavte 

dle původního  návodu tj. cca 300 Nm. To se rovná přibližně síle 28Kp (28kg) na rámovém kole 
cívky při rozepnutém pohonu. 

 
Objem závlahové dávky závisí především na rychlosti svinování hadice. Podle potřeby závlahové dávky 

odečteme na namogramu potřebnou rychlost navíjení. Velikost závlahové dávky závisí rovněž na tlaku vody a 
průměru dýzy postřikovače.  Rychlost navíjení odečteme na stupnici, která je vyznačena na obvodu cívky ze 
strany pohonu. Jeden díl stupnice je 5 cm. 

 
 

Počet dílů Rychlost ( cm/min ) Čas ( min )  
2 10 1 
3 15 1 
10 50 1 

 
 Rychlost navíjení regulujeme páčkou na tělese turbíny nebo úpravou převodů klínového řemene a 
řemenic.Přesnějších měření dosáhneme označením 1 m na navíjené hadici a stopneme čas k určitému bodu. 
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a – rychlost navíjení ( cm/ min ) 
b – čas jednoho pracovního cyklu ( hod ) 
c – závlahová dávka ( mm ) 

 
 
A – tlak vody ( na manometru v barech) 
B – tlak vody na postřikovači ( bar ) 
C – dostřik postřikovače ( m ) 
D – zavlažená plocha ( ha) v jednom cyklu 
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Е – průtočné množství vody ( l / min ) podle průměru dýzy 
Bezpečnostní instrukce: 

 Rozepínání pohonu se nesmí provádět při záběru ozubených kol –tj. například, když je hadice 
v tahu. Je nutné rozepnout záběr ozubených kol! 

 Větší ozubené kolo musí být vždy v poloze zajištěno západkou 
 Není dovoleno demontovat kryt ozubených kol. 
 Nadále platí původní bezpečnostní instrukce dle ČSN 343089 
 Veškerá manipulace se zavlažovačem se provádí ve vypnutém stavu tlakové vody 

 
5. Údržba   

- během závlahové sezony potřebuje zařízení minimální údržbu,která se omezuje jen na mazání a 
celkové udržování dobrého mechanického stavu stroje (dotahování šroubů, napínání řetězů 
apod.) Důležitá je kontrola správné funkce řetězu na obvodu cívky. V případě, že unášecí šrouby 
(3 ks) nezapadají správně mezi válečky řetězu, je nutno třemi dalšími (napínacími) šrouby 
správný náběh řetězu upravit. První kontrolu provést po prvních dvou otáčkách cívky při rozvinuté 
hadici.  

- Výměna a oprava hadice PE 75/5. Postup při výměně hadice: 
- po demontáži spon na konci hadice můžeme vadnou hadici stáhnout na trubku cívky. 
- novou hadici na konci seřízneme do roviny a nahřejeme do plastického stavu. 

       - nahřátý konec hadice nasadíme na nátrubek cívky a za tepla utáhneme spony. 
- Dále je třeba podle potřeby mazat tukem TA 4 stahovací šrouby vzpěr, fixace točnice, válečkové      

řetězy, pružiny, vodící tyče a čepy řádkovače, čepy na vypínacím rámu (4x) apod. Tyto součásti 
by měly být permanentně namazané jednak z hlediska snadné a spolehlivé manipulace a jednak 
z důvodu ochrany proti korozi. 

 
6. Zásady údržby při dopravě 
Zavlažovač se zapojí ve spodním závěsu traktoru. Osa cívky musí být natočena do směru jízdy tak, že 
pohonná jednotka je na zadní straně. Výška oje se nastavuje do dvou základních poloh příslušným otočením 
přední části se závěsným okem a upravuje sklopnou podpěrou. Pro přepravu po veřejných komunikacích je 
nutno umístit do úchytů přivařených na rámu stroje přední a zadní výstražné štíty a přemístitelné skupinové 
svítilny. 
Před jízdou je nutno provést kontrolu  

- Stavu pneumatik  
-  tlaku v pneumatikách (0,3 Mpa) 
- zabrzdění točné cívky 
- Zapojení elektroinstalace 

Při dopravě po vlastní ose je třeba dodržovat přepravní rychlost max. 10 km/hod. Překročení rychlosti může 
ohrozit nejen bezpečnosti obsluhy, ale má negativní vliv i na technický stav stroje a jeho provozní spolehlivost. 
V případě krajní nutnosti odpojení stroje na komunikaci je nutno stroj založit zakládacími klíny, které jsou 
uloženy v odkládacím prostoru rámu podvozku. 
Zvedání jeřábem 
Při zvedání zavlahovače jeřábem doporučujeme stroj zvedat lanem ovinutým na střední trubku cívky a přední i 
zadní strany. Při zvedání je zákaz pohybu pod zavěšeným břemenem. 
 
7. Uskladnění 
Po skončení závlahové sezóny připravíme zařízení k zimnímu uskladnění. Nejdříve je nutno zařízení odvodnit. 
Postup je následující: 
-   Po skončení posledního postřiku stroj odpojíme od hydrantu. Přívodní hadice vyprázdníme. Vstupní hrdlo 
ponecháme otevřené. Polyetylenovou hadici rozvineme, postřikovač sejmeme. 
-   Rychlonáhonem opět hadici navineme. Navíjecí rychlost musí být malá (max. 0,5 m/sec.), aby voda stačila 
z hadice vytékat. Zvolte takové místo, kde bude po rozvinutí konec hadice níže než stroj. Dále odvodníme 
uzávěrem. 
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DODATEK K NÁVODU NA OBSLUHU ZAVLAŽOVAČE     ODRA 

TLUMENÝ UZÁVĚR  90 
 

Použití: Tlumený uzávěr slouží k uzavření přívodu závlahové (provozní) vody do závlahového systému. 
Zpravidla se jedná o poloautomatické cívkové zavlažovače. Uzavírání se děje  na konci závlahového 
cyklu na základě mechanického impulzu. Závěrečná fáze uzavírání je zpomalena seškrcením odvodu 
ovládací vody, tak aby nedošlo k rychlému zahrazení vody a tím ke vzniku nežádoucího, často 
destruktivního hydraulickému  rázu. 

  
Popis: Tlumený uzávěr sestává z válce a uzavírací klapky,kterou ovládá přes  páku klapky pístnice válce. 

Dále je zde táhlo napojené na pístnici přenáší vypínací impuls, zpravidla od vypínací hrazdy, potažmo 
dorazu na hadici.  

  Propojení válce je řešeno plastovými hadičkami a prvky nástrčného šroubení. Válec má pro 
možnost nezávislého ovládání větev propojující obě komory válce. V této větvi je zařazen kulový 
kohout pro možnost, zrušit nebo obnovit propojeni komor.     

  Válec má sendvičový plášť. Vnitřní vrstva je plastová, vnější (bandáž) je ocelová pozinkovaná 
trubka. Tato konstrukce odolává hrozbě poškození mrazem. 

        TURBINA 
          
 

 PÁKA KLAPKY 
 
 
 
 
 
Funkce: Táhlo při přenášení  koncového impulzu posouvá pístnici a současně přivírá uzavírací klapku. Tím, 
že přivírá uzavírací klapku dojde automaticky k rozdílu tlaku před a za klapkou. V tomto procesním bodě 
převezme uzavírání píst válce s tím, že pístnice má na svém druhém konci škrtící trn, který seškrtí průřez  
vytláčené vody a tím zpomalí uzavírání.  
 Propojovací větev ve standardní funkci pro koncové zastavení stroje musí být uzavřena kulovým 
kohoutem. Kohout otevíráme jen když chceme otevřít nebo uzavřít klapku manuálně, při provozu 
zavlažovače (v natlakovaném stavu). –Prostě propojíme obě komory pístu a můžeme pohybovat pístnicí. 

BANDÁŽOVANÝ PÍST
UZAVÍRACÍ  KLAPKA

PÍSTNICE PROPOJOVACÍ 
VĚTEV 

KOHOUT TÁHLO  
VYPÍNÁNÍ
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 Standardně se manipuluje s tlumeným uzávěrem až po rozvinutí hadice, kdy není páka klapky 
blokovaná táhlem. V případě potřeby (např. chceme-li upustit tlak v přívodní hadici) lze páku klapky uvolnit 
nadzdvižením táhla v oválném oku pístnice. 
 Tlumený uzávěr, svojí koncepční skladbou, zabraňuje havárii stroje. To znamená, že i v případě 
nějakého-  selhání pístu, nebo souvisejícího propojení, nemůže dojit k navinutí koncových zařízení (stativ, 
závlahová konzola) Táhlo vždy seškrtí klapku až do bodu kdy se zastaví turbina a tím i navíjení hadice. 
  
Nastavení: Klapka musí být uzavřena a píst ve své levé krajní poloze. Tato poloha je nastavena výrobcem. 
Uživatel si muže nastavit polohu vypínacího táhla na čepu hrazdy, ale tak aby zub táhla přestavil páku 
klapky do uzavřené polohy při nebo před maximálním vyklonění hrazdy.- Vyklonění hrazdy lze nastavovat 
dorazovými šrouby. 
Bezpečnost: Funkci koncového vypnutí zkontrolujte vždy před každým zahájením závlahového cyklu. 
Zkontrolujte uzavírací polohu páky a zub táhla musí byt v oku pístnice, tak aby mohl splnit funkci přestavení 
pístnice při vypínací akci. Po spuštění stroje pomalu vyklopte hrazdu až dojde k hydraulickému uzavření 
klapky. Zkontrolujte polohu vypínacího zubu na hadici, nebo na stativ,( --zub musí vyklopit hrazdu.) Aby 
došlo ke správnému vypnutí musí být kulový kohout uzavřený!!! 
  
Zvláštní upozornění.  Při konstrukci zařízení bylo respektované nebezpečí poškození mrazem. Mimo již 
zmíněný sendvičový píst jsou i další součásti odolné mrazům. Pístnice je z nerezavějící oceli. Čela válce 
jsou plastové. Propojení tvoří plastové hadičky. Přesto doporučujeme v případě větších mrazů, odpojit 
hadičku u kulového kohoutu a zapumpováním  pákou klapky, vodu z válce vytlačit. Hadička se snadno 
vytáhne po zatlačení na černý plastový prstenec šroubení.(tím se uvolňují kleštinky uvnitř šroubení, které 
drží hadičku) Zpětné napojení hadice se děje prostým zastrčením hadičky zpět do šroubení) 
 
 
  

 


