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PŘEHLED O MATERIÁLECH A SLUŽBÁCH 
POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ CARBOTECH – BOHEMIA 

PRO OBLAST HORNICTVÍ 
 
 

1.  ÚVOD 
 Společnost CarboTech – Bohemia prošla v roce 2000 intenzivním vývojem. 
V důsledku fúze firem CarboTech a Willich Fosroc v SRN převzala zastoupení firmy Willich 
Fosroc v ČR, což umožnilo podstatně rozšířit paletu prodávaných výrobků. Přínosem bylo 
rovněž vytvoření divize Grouting pro provádění injektážních a kotvicích prací. 
Firma se nyní zabývá: 
- prodejem injektážních, výplňových a kotevních systémů pro zpevňování a utěsňování uhlí, 
hornin, zemin a stavebních konstrukcí  
- prodejem, pronájmem a servisem injektážní a kotevní techniky 
- projekcí a technickým poradenstvím 
- prováděním zpevňujících a těsnících injektáží, kotevní výztuže v hornictví, podzemním a 
povrchovém stavebnictví 
 
2.  SORTIMENT DODÁVANÝCH VÝROBKŮ 
 
2.1. Injektážní systémy 
 Na důlní podniky se dodává v souladu se světovým trendem převážně rychle reagující 
polyuretanová pryskyřice BEVEDAN® - BEVEDOL® S a organickominerální pryskyřice 
WILKIT E. 
 Rychle reagující polyuretanové pryskyřice se prosadily především pro své samotěsnící 
schopnosti usnadňující provádění injektáží v silně rozvolněném prostředí. Vykazují rovněž 
lepší mechanické vlastnosti než pryskyřice pomalu reagující. 
 Silikátová pryskyřice Wilkit E byla vyvinuta se snahou o odstranění hlavního 
nedostatku původních typů organickominerálních injektážích hmot – prakticky nulové 
elasticity. Tato vlastnost mohla způsobit porušení zainjektovaných úseků v oblastech 
s vysokými hodnotami deformací hornin a proto se nedoporučovala jejich aplikace například 
na styku porub – chodba ve větší vzdálenosti od porubu. U injektážního systému WILKIT E 
se podařilo tento nedostatek výrazně potlačit. Ještě více se podařilo zlepšit i druhou důležitou 
vlastnost – nárůst přídržnosti v závislosti na čase. Hodnota 2,4 MPa dosažená po 1 hodině 
přesahuje o 70 % hodnotu naměřenou u polyuretanové pryskyřice WIPUR. Pro své vlastnosti 
nachází silikátová pryskyřice WILKIT E stále uplatnění a to jak při samostatném zpevňování 
injektáží, tak i v kombinaci s různými typy svorníků (Boltex, IBO apod.). 
 
2.2. Výplňové hmoty 
 Společnost CarboTech – Bohemia dodává v současné době všechny typy výplňových 
hmot – těsnicích i nosných, vyrobených na bázi umělých pryskyřic nebo cementu. 



 Těsnicí (nenosné) pěny na bázi močovinoformaldehydové pryskyřice jsou nabízeny ve 
dvou modifikacích s širokým rozsahem koeficientu napěnění od 20 do 50: 
- KRYLAMINA SUPERLEHKÁ – představuje ekonomickou variantu s ohledem na levnější 
komponenty a dosahovaný koeficient napěnění 40 – 50 
- KRYLAMINA OBYČEJNÁ – komponenty jsou dražší a koeficient napěnění se pohybuje 
mezi 20 – 30. 
 Volba konkrétního typu závisí na účelu použití. S ohledem na vyšší smrštitelnost je 
ekonomická varianta vhodná například pro stavbu těsnicích hrázek za poruby. Jejím použitím  
lze dosáhnout zajímavých finančních úspor. 
 Pro zpracování pěny se nasazují čerpadla HYDROX ADAL HA 1P, která jsou 
konstrukčně uspořádána tak, aby v maximální míře zajišťovala mísicí poměr 1 : 1. 
 Reprezentantem nosné pěny na bázi dvousložkové fenolové pryskyřice je EKOFLEX. 
Její hlavní předností je velmi rychlá reakce, umožňující vyplňování prostoru za výztuží i při 
nedokonalém utěsnění. Tento druh výplňové hmoty v západní Evropě zcela vytlačil původně 
používané pěnobetony.  
 Pro zpracování pěny je nutné čerpadlo s dávkovacím poměrem 4 :1. Firma disponuje 
k tomuto účelu přestavěnými čerpadly WIBERG SK 90 a HYDROX ADAL HA 1P. 
 WILFOAM je nosná pěna (pěnobeton) připravovaná z cementové prefabrikované 
pytlované směsi a vody. Skládá se výlučně z minerálních látek. Je proto zcela nehořlavá a dá 
se použít i v místech s probíhajícím záparem (na rozdíl od umělých pryskyřic). Její nevýhodou 
je nutnost dokonalého utěsnění vyplňovaného prostoru.  
 Pro míchání a čerpání směsi se nasazuje výkonný kontinuální míchací a čerpací 
agregát UELMAT S 35 S. 
 
2.3.  PUR patrony 
 PUR patrony  v kombinaci s dřevěnými jehlami představují známý a osvědčený 
prostředek pro stabilizaci uhelného pilíře v porubech a při ražbách důlních děl. 
 
2.4. Lepicí ampule pro tyčové svorníky 
 Lepicí ampule z polyesterové pryskyřice s označením SiS se dodávají v různých 
rozměrech a ve dvou viskózních třídách podle požadavků zákazníka. V současné době se 
přechází na typ LOKSET z důvodu možnosti operativních dodávek od blízkého výrobce 
Fosroc Poland. Rozměry, vlastnosti, kvalita a ceny zůstanou zachovány. 
 
2.5. Injektážní agregáty 

Na důlních podnicích je celkem k dispozici více než 20 kusů injektážních agregátů 
dvou různých koncepcí. Jsou to zubová čerpadla SK 90 od firmy Willich Fosroc a pístová 
čerpadla GSF 35 a GX 45 od firmy CarboTech. Obecně se dá říct, že zubová čerpadla pracují 
s nižšími tlaky a větším dodávaným množstvím a u pístových čerpadel je tomu naopak. Pro 
obě skupiny čerpadel budou nadále zajišťovány originální náhradní díly z dovozu. 
 
2.6.  Injektážní příslušenství 
 Firmy CarboTech a Willich Fosroc používaly v minulosti injektážní příslušenství 
různých typů a s různými připojovacími rozměry, takže nejsou vzájemně kompaktibilní. 
Z důvodu zjednodušení objednávání, skladování a používání se po sloučení firem přešlo na 
systém CarboTech. 
 
 
 



2.7.  Injektážní zavrtávací kotvy 
 Ze stejných důvodů jako u injektážního příslušenství se bude do budoucna dodávat 
pouze kotevní systém IBO od firmy CarboTech. S kotvami typu Wiborex, které byly méně 
používány, se dále neuvažuje. 
 
 
2.8. Ocelové tyčové kotvy 
 Firma CarboTech – Bohemia nabízí vysoce únosné tyčové svorníky typu GEWI 
s žebírky ve tvaru závitu s ostrým stoupáním, které mají řadu výhod oproti klasickým 
svorníkům z běžné žebírkové oceli – dají se libovolně zkracovat, prodlužovat a předepínat, 
nejsou citlivé na poškození nebo znečistění závitu a tvar tyče umožňuje použití jednoduchého 
adaptéru pro zavádění svorníků do vrtů. 
 
2.9. Sklolaminátové kotvy 
 Do prostředí, kde nelze použít ocelové prvky, se nabízí řada sklolaminátových 
tyčových nebo injektážních kotev různého průměru a únosnosti. K lepení těchto kotev ve 
vývrtech je možné použít polyesterové ampule, polyuretanové nebo silikátové pryskyřice a 
cementové tmely. 
 
2.10. Vrtací a svorníkovací zařízení GOPHER 
 GOPHER je rotační vrtací a svorníkovací zařízení s pneumatickým pohonem. Od dříve 
dodávaných rotačních souprav typu Victor se liší druhem pohonu (u typu Victor je 
hydraulický pohon) a posuvem vrtné tyče do vrtu. Dosud byly na důlní podniky dodány 4 kusy 
těchto souprav. 
 
3.  PRONÁJEM A SERVIS STROJŮ      
 Firma CarboTech – Bohemia nabízí za výhodných podmínek krátko- i dlouhodobý 
pronájem čerpacích agregátů pro různé typy hmot a druhy nasazení. Provádí rovněž opravy 
těchto strojů ve vlastních dílnách. 
 
4.  PORADENSTVÍ 
 Společnost průběžně poskytuje při prodeji a aplikaci svých výrobků poradenskou a 
školící činnost. Ve složitějších případech spolupracuje se stavební fakultou VŠB – TU 
Ostrava, která navrhuje řešení s využitím matematického modelování. 
 
 
 
 
5. REALIZACE ZPEVŇOVACÍCH PRACÍ V DOLE 
 Důlní podniky si v současné době provádějí zpevňovací práce převážně vlastními 
pracovníky. Divize Grouting je na dodávky těchto prací personálně a technicky vybavena a je 
připravena v případě potřeby rozsah těchto dodávek zvýšit. 
 
6. ZÁVĚR 

Pro společnost CarboTech-Bohemia zůstávají dodávky na důlní podniky i nadále 
prioritní záležitostí. Vedení společnosti proto vytváří všechny podmínky k tomu, aby prodejní 
paleta výrobků, kvalita a termíny dodávek byly na požadované úrovni. 
 
            


