
TECHNICKÝ LIST 

 

 

STAVITELSTVO / BANÍCTVO 

Svorníky hydraulicky upínané Wibolt EXP 
S PRÍSLUŠENSTVOM 

 

 

 

TL_SVORNÍKY HYDRAULICKY UPÍNANÉ WIBOLT EXP_04/2022_EMEA_EUR_SK 1 | 2 

  

CHARAKTERISTIKA 

Základným prvkom hydraulicky upínaného svorníka typu 
Wibolt EXP je uzavretý tenkostenný profil, pozdĺžne zbor-
tený, na koncoch uzavretý plniacou a ukončovacou kon-
covkou. Vnútorná stena profilu je opatrená špeciálnym 
olejovým povlakom. 

Svorník Wibolt EXP sa inštaluje do predvŕtaného kotev-
ného vývrtu, kde sa jeho zbortený profil opätovne vyrovná 
tlakom hydraulického média (voda) alebo vzduchu. V dô-
sledku vyrovnania profilu svorníka dôjde k doľahnutiu 
steny profilu k povrchu horniny. 

Ťahové zaťaženie svorníka je na horninu prenášané tre-
ním na styku steny profilu (plášťa) a horniny. Hodnota 
spolupôsobenia je potom priamo závislá na charaktere 
horniny (drsnosť povrchu) a dodržania technologického 
postupu inštalácie. 

S ohľadom na mechanický spôsob prenosu síl na horninu 
a spôsob aktivácie sú hydraulicky upínané svorníky 
Wibolt EXP po inštalácii okamžite plne únosné a zaťaže-
nie je prenášané rovnomerne po celej ich dĺžke. 

Hydraulicky upínané svorníky Wibolt EXP sú špeciálne 
navrhnuté a používané pre vystužovanie horninového 
masívu v podzemnom staviteľstve a baníctve. 

POUŽITIE 

 vystužovanie banských diel, tunelov, kolektorov atď. 
 zaistenie stability uhoľných pilierov a stien 
 prechod tektonických porúch 
 stabilizácia prechodu porub chodba 
 zaistenie nadložia sloja pred porubom 
 a k mnohým ďalším aplikáciám 

VÝHODY 

 okamžitá plná únosnosť upnutého svorníka 
 zaťaženie je prenášané celou dĺžkou svorníka 
 zvýšená odolnosť voči vibráciám, napr. pri trhacích 

prácach 
 jednoduchá a bezpečná inštalácia 

 

TECHNICKÉ DÁTA 

Parameter MJ 

Wibolt EXP 

120 160 240 

Minimálna únosnosť 
svorníka na medzi 
porušenia 

kN 120 160 240 

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

Priemer svorníka 
pred rozvinutím 

mm Ø 28 Ø 36 Ø 36 

Priemer svorníka 
po rozvinutí 

mm Ø 41 Ø 54 Ø 54 

Rozmer plniacej 
koncovky 

mm Ø 30 Ø 41 Ø 41 

Plniaci tlak pre 
upnutie 

MPa 30 24 30 

 

   Wibolt EXP      Wibolt EXP 

 pred upnutím       po upnutí 
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PRÍSLUŠENSTVO 

Plniaca hlava 

Pre inštaláciu hydraulicky upínaných svorníkov typu 
Wibolt EXP sa používa špeciálna plniaca hlava, ktorá 
slúži pre prívod hydraulického média z vysokotlakového 
čerpadla cez plniacu koncovku do profilu svorníka. 

 

Vysokotlakové čerpadlá 

Pre upnutie sa využívajú vysokotlakové čerpadlá dispo-
nujúce regulovateľným tlakom od 15 MPa do 30 MPa, pri 
výkone 4 - 8 l/min. Na výber sú vysokotlakové čerpadlá 
s elektrickým alebo pneumatickým pohonom. 

Kotevné podložky 

Štandardne sú používané roznášacie ploché alebo kalo-
tové oceľové podložky s rozmermi 150x150 mm a s voli-
teľnou hrúbkou 4, 5, 6 alebo 8 mm. Iné rozmery podložiek 
je možné dodať na základe predchádzajúcej dohody so 
zástupcami spoločnosti Minova Bohemia s.r.o. 

 

BALENIE, DOPRAVA, SKLADOVANIE 

Hydraulicky upínané svorníky Wibolt EXP sa dodávajú 
nebalené v dĺžkach od 1 do 6 m podľa požiadavky objed-
návateľa. Príslušenstvo sa dopravuje ako voľne uložená 
zásielka. 

Pri manipulácii so svorníkmi a ich príslušenstvom je nutné 
dbať na to, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu. 

Svorníky, vrátane ich príslušenstva, musia byť po celú 
dobu skladované v suchých podmienkach bez poveter-
nostných, chemických, mechanických či iných vonkajších 
vplyvov na ich kvalitu. 

VYHLÁSENIE 

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú stavu našich 
vedomostí a skúseností k dátumu vydania, ktorý je uve-
dený v päte dokumentu. Stav vedomostí a skúseností sa 
ďalej rozvíja. Dbajte prosím o to, aby ste vždy používali 
aktuálne vydanie technického listu. 

Popis použitia výrobku v tomto technickom liste nemôže 
mať na zreteli zvláštne podmienky a vzťahy, ktoré sa pre-
javujú v jednotlivých prípadoch. Vyskúšajte preto náš vý-
robok vždy pred používaním na jeho vhodnosť pre kon-
krétny účel použitia. 

Použitie, spracovanie a aplikácia nášho výrobku prebie-
hajú prirodzene mimo naše možnosti kontroly. Podliehajú 
preto výhradne Vašej zodpovednosti práve tak ako výsle-
dok spracovania, ktorý bol dosiahnutý na základe našich 
užívateľsko-technických informácií. 

Žiadny údaj v tomto technickom liste nepredstavuje zá-
ruku v právnom zmysle. Vyhlasujeme, že za výrobok ru-
číme len v rámci zmluvných dojednaní vedúcich k jeho 
získaniu. 

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 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


