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Navržené řešení přináší jak zřetelné ulehčení 
práce zaměstnancům, tak i úsporu nákladů 
o více než 50 %. Přitom investice do tohoto za-
řízení tvořila pouze jednu třetinu ceny konvenč-
ního CNC stroje. Firmu Fibro zastupuje na čes-
kém a slovenském trhu společnost SK Technik.

Konvenční způsob 
obrábění potrubních dílů
Mají-li být komponenty potrubí o velikosti XXL 
opatřeny otvory pro přítok, odtok nebo šach-
tami pro údržbu, znamená to zpravidla ruční 
řemeslnou práci se šablonami, řezání pilou, 
brusným kotoučem nebo práci s elektrickým 
hoblíkem. Ruce, ramena a klouby pracovníků 
jsou přitom po dlouhou dobu vystaveny sil-
ným vibracím. Navíc vzniká i vážné riziko po-
ranění při práci s těmito nástroji na žebříku 
nebo vznik chyby při obrábění z nepozornosti.

Simultánní polohování a frézování
Mnohem efektivnější alternativu představuje 
Riexinger Robot System. Robotické obráběcí 
centrum umožňuje automatizované obrábění 
dílů z umělých hmot – bu¡ pro přípravu jed-
notlivých komponentů pro následné svařování, 
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Velkoobjemové díly ze syntetických materiálů určené pro potrubí, retenční nádrže 
na vodu nebo zařízení vzduchotechniky a filtrace se doposud většinou obráběly ručně 

a se značnou fyzickou námahou. Podle firmy Eugen Riexinger GmbH & Co. KG by s tím 
měl být již brzy konec. Specialisté na obrábění potrubí, tvarových dílů a profilů použitím

jejich robotických systémů vytvořili frézovací robot s vestavěným modulárně 
řešeným otočným stolem od firmy Fibro.
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Robotické obráběcí centrum pro automatizované obrábění rozměrných dílů z umělých hmot

Řešení firmy Riexinger přináší zřetelné ulehčení oproti ruční práci i významnou úsporu nákladů.

nebo pro dodatečné obrábění již svařených tva-
rových částí. Hlavní součástí tohoto zařízení je 
víceosý robot s vysokorychlostním frézovacím 
vřetenem, zásobník nástrojů, lineární vedení pro 

pojezd celého robota a polohovací stůl Fibro-
mat AT.100 od firmy Fibro. Ten je integrován do 
řízení robota jako další osa. Na stole s auto-
matickým vycentrováním obrobků při upínání se 
mohou velké součástky otáčet o 360° a sou-
časně mohou být obráběny pomocí frézovacího 
vřetena.

„Především rotačně symetrické díly mohou 
být na otočném stole velice rychle a přesně ob-
robeny po celém obvodu,“ říká Manuel Kratz, 
který pracuje u firmy Riexinger v konstrukčním 
a vývojovém oddělení. „Zpravidla jde v těchto 
případech o komplikované geometrie, například 
pro odtokové části nebo otvory pro údržbu.“ Po-
mocí robotického zařízení mohou být vyloučeny 
i další potenciální zdroje chyb: pokud zaměstna-
nec vyznačuje komplikovanou geometrii jen po-
mocí fixy a metru, dojde rychle k početní chybě. 

S ohledem na skutečnost, že se v mnoha přípa-
dech jedná o objemné kusy a často jsou poža-
dovány krátké dodací termíny, mohou mít tyto 
chyby vážné důsledky.

Zřetelná úspora – také při 
následném svařování
Ruční výroba jednoho otvoru trvá zkušenému 
pracovníkovi přibližně hodinu. Robot však pro 
identickou práci potřebuje jen deset minut. „Již 
za dalších deset minut je vyroben i odpovídající 
protikus a ten pasuje na dva tři milimetry přesně. 
To se s odchylkami až několik centimetrů, jaké 
jsou při ručním obrábění běžné a při následném 
svařování se musejí obtížně vyrovnávat, nedá 
srovnat,“ pokračuje Kratz. Při obrábění rour po-
mocí robota stačí následně natáhnout zpravidla 
jen jeden svar, čímž jsou náklady na dodatečné 
svařování sníženy až na 50 %.

Robotická podpora katapultuje obrábění 
velkých dílů do nové dimenze. „Běžný pětiosý 
CNC stroj s pojezdem 12 m nebo 16 m a s otoč-
ným stolem o průměru 3,8 m by pro tento druh 
obrábění nebyl nikdy ekonomicky výhodný,“ 
vysvětluje technik. 
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Důležitou součástí řešení je i otočný stůl Fibromat.

Otočný stůl Fibromat
Pomocí otočného stolu Fibromat vytvořila firma 
Riexinger kompaktní řešení, díky němuž mo-
hou být obráběny díly až do velikosti otočného 
stolu, a to za přijatelné náklady. Otočný stůl pro 
velké zatížení spojuje kompaktní rozměry s vy-
sokou hospodárností. Modulární provedení na-
víc představuje cenově optimalizované řešení 
s vysokou mírou volnosti při konstrukci. Tím na-
hrazuje zdlouhavé a nákladné speciální ře-
šení, z něhož profitují jak konstruktéři, tak i sa-
motní uživatelé, a¯ už jde o volbu druhu a počtu 
motorů, velikosti středového otvoru, rozdě-
lovačů médií, kluzné těsnicí kroužky nebo ab-
solutní odměřovací systémy. Vše může být navr-
ženo i v bezúdržbovém provedení. 

Podle velikosti stolu je opakovatelná přesnost 
polohování 10 úhlových sekund. S absolutním 
systémem odměřování je možné přesnost zvý-
šit až do 5 úhlových sekund. Pneumatická in-
dexace umožňuje aretaci v 38 polohách. Alter-
nativně je možné dosáhnout s pohonem typu 
master-slave jakékoliv libovolné polohy a pro-
gramově – pomocí motorové brzdy – stůl zcela 
bez vůle zapolohovat. Protože převody nejsou 
samosvorné, nemůže dojít při výpadku proudu 
nebo při nouzovém zastavení k poškození me-
chaniky otočného stolu. 

Plnohodnotná integrace 
do řídicího systému robota
„S otočným stolem Fibromat dnes můžeme ob-
rábět díly s vnějším průměrem od 600 mm do 
3 800 mm a na celém zařízení roury a tvarové 
díly s délkou až 16 m,“ říká Manuel Kratz. Mo-
dulárně stavěný stůl byl firmou Riexinger dopl-
něn o dva motory, integrovanými do řízení ro-
bota. Protože jsou motory předepjaté proti sobě, 
byla téměř odstraněna vůle při zpětném otáčení 
a tím i vibrace při samotném obrábění. Robot je 

zcela začleněn do CAD/CAM systému a ovlá-
dán pomocí CNC programování DIN 66025. 
Obsluze tedy dostačují základní znalosti CNC 
zařízení. „Zákazník od nás získá plnohodnotný 
systém s robotem, upínáním, otočným stolem, 
programovatelným pracovištěm a také odpoví-
dající školení,“ zdůrazňuje Manuel Kratz.

Na základě dosavadních zkušeností je možné 
použít tento systém obrábění i u velkoobjemo-
vých dílů z CFK (plastů vyztužených uhlíkovými 
vlákny), jakož i při výrobě rozměrných forem. 


