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CHARAKTERISTIKA 

Základním prvkem hydraulicky upínaného svorníku 
Wibolt EXP je uzavřený tenkostěnný profil, podélně zbor-
cený, na koncích uzavřený plnící a ukončovací koncov-
kou. Vnitřní stěna profilu je opatřena speciálním olejovým 
povlakem. 

Svorník Wibolt EXP se instaluje do předvrtaného kotevní-
ho vývrtu, kde se jeho zborcený profil opětovně vyrovná 
tlakem hydraulického média (voda) nebo vzduchu. V dů-
sledku vyrovnání profilu svorníku dojde k dolehnutí stěny 
profilu k povrchu horniny.  

Tahové zatížení svorníku je na horninu přenášeno třením 
na styku stěny profilu (pláště) a horniny. Hodnota spolu-
působení je pak přímo závislá na charakteru horniny (pře-
devším drsnost povrchu) a dodržení technologického po-
stupu instalace. 

S ohledem na mechanický způsob přenosu sil na horninu 
a způsob aktivace jsou hydraulicky upínané svorníky 
Wibolt EXP po instalaci okamžitě plně únosné a zatížení 
je přenášeno rovnoměrně po celé jejich délce. 

Hydraulicky upínané svorníky Wibolt EXP jsou speciálně 
navrženy a používány pro vyztužování horninového 
masivu v podzemním stavitelství a hornictví. 

POUŽITÍ 

 vyztužování důlních děl, tunelů, kolektorů apod. 
 zajištění stability uhelných pilířů a stěn 
 přechod tektonických poruch  
 stabilizace přechodu porub chodba 
 zajištění nadloží sloje před porubem 
 a k mnoha dalším aplikacím 

VÝHODY 

 okamžitá plná únosnost upnutého svorníku 
 zatížení je přenášeno celou délkou svorníku 
 zvýšená odolnost vůči vibracím, např. při trhacích 

pracích 
 jednoduchá a bezpečná instalace svorníku 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Parametr MJ 

Wibolt EXP 

120 160 240 

Minimální únosnost 
svorníku na mezi 
porušení 

kN 120 160 240 

Požadovaný ø vývrtu mm 32 – 38 43 – 50 43 – 50 

Průměr svorníku 
před rozvinutím 

mm Ø 28 Ø 36 Ø 36 

Průměr svorníku 
po rozvinutí 

mm Ø 41 Ø 54 Ø 54 

Rozměr plnící 
koncovky 

mm Ø 30 Ø 41 Ø 41 

Plnící tlak pro upnutí MPa 30 24 30 

 

 

Wibolt EXP 
  

před upnutím 

Wibolt EXP 
  

po upnutí 



TECHNICKÝ LIST 

 

TL_SVORNÍKY HYDRAULICKY UPÍNANÉ WIBOLT EXP_04/2022_EMEA_EUR_CZ 2 | 2 

  

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Plnící hlava 

Pro instalaci hydraulicky upínaných svorníků Wibolt EXP 
se používá speciální plnící hlava, která slouží pro přívod 
hydraulického média z vysokotlakého čerpadla přes plnící 
koncovku do profilu svorníku. 

 

Vysokotlaká čerpadla 

Pro upnutí se využívá vysokotlakých čerpadel disponují-
cích regulovatelným tlakem od 15 MPa do 30 MPa, při vý-
konu 4 až 8 l/min. Na výběr jsou elektricky anebo pneu-
maticky poháněná vysokotlaká čerpadla. 

Kotevní podložky 

Standardně jsou používány roznášecí ploché nebo kalo-
tové ocelové podložky o rozměrech 150x150 mm s voli-
telnou tloušťkou 4, 5, 6 nebo 8 mm. Jiné rozměry podlo-
žek lze dodat na základě předchozí dohody se zástupci 
společnosti Minova Bohemia s.r.o. 

 

BALENÍ, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 

Hydraulicky upínané svorníky Wibolt EXP se dodávají ne-
balené v délkách 1 až 6 m dle požadavku objednatele. 
Příslušenství se dopravuje jako volně ložená zásilka. 

Při manipulaci se svorníky a jejich příslušenstvím je nutné 
dbát na to, aby nedošlo k mechanickému poškození. 

Svorníky, včetně jejich příslušenství, musí být po celou 
dobu skladovány v suchých podmínkách bez povětrnost-
ních, chemických, mechanických či jiných vnějších vlivů 
na jejich kvalitu. 

PROHLÁŠENÍ 

Údaje v tomto technickém listu odpovídají našemu stavu 
vědění a našim zkušenostem k okamžiku vydání, který je 
uveden v zápatí. Stav vědění a zkušeností se dále rozvíjí. 
Dbejte prosím na to, abyste vždy používali aktuální vy-
dání technického listu. 

Popis použití výrobku v tomto technickém listu nemůže 
mít na zřeteli zvláštní podmínky a vztahy, které se proje-
vují v jednotlivých případech. Vyzkoušejte proto tento vý-
robek vždy před užíváním na jeho vhodnost pro konkrétní 
účel použití. 

Použití, zpracování a aplikace našeho výrobku probíhají 
přirozeně mimo naše možnosti kontroly. Podléhají proto 
výhradně Vaší zodpovědnosti, právě tak jako výsledek 
zpracování, jehož bylo dosaženo na základě našich uži-
vatelsky technických informací. 

Žádný údaj v tomto technickém listu nepředstavuje zá-
ruku v právním smyslu. Prohlašujeme, že za výrobek ru-
číme jen v rámci smluvních ujednání vedoucích k jeho 
získání. 

MINOVA BOHEMIA s.r.o. 
Lihovarská 1199/10 
716 00 Ostrava-Radvanice | CZ 

T +420 596 232 801 
E minova.cz@minovaglobal.com 

www.minova.cz 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


