
P1 - návod na práci v CoroPlus ToolPath 
 

Operace probíhají v klasickém prohlížeči, proto není třeba cokoliv stahovat. Celý program je 

v anglickém jazyku. Aplikace se nachází na oficiálních stránkách Sandvikcoromant.com  

1) Vytvoří se nový projekt 

 
 

2) Pojmenování a nastavení projektu 
Zvolí se název projektu a vybere se, na co se bude zaměřovat (vnitřní vnější soustružení), na 

operace (hrubování, dokončování, nebo oboje), navolí se parametry stroje a vybere se úhel 

náklonu 

 

 
 



3) Definice pracovního prostoru 
Nadefinuje se pracovní prostor, součást (lze importovat ze .step, nebo přes koordinace 

nastavit), určí se polotovar (lze importovat též či nastavit manuálně) a určí se obráběný 

materiál (pracuji s materiálem E335 (11 600)) 

Pozn: 

Při vkládání jednotlivých parametrů se zobrazuje a upravuje modelový prostor vpravo: nejprve 

kontura (import), poté polotovar (ručně zadávaný) 

Polotovar jsem nastavil delší, jelikož budeme vyrábět z dlouhé tyče a každý díl se bude na závěr 

upichovat. 

 

 

 

 



 
 

4) Nastavení parametrů nástroje 
Volím vyměnitelnou břitovou destičku uvedenou v mé práci: VBD typu A, CP-A1108-L3 4325  

Vybereme parametry držáku VBD (můžeme volit mezi ‘‘ klasickým‘‘  Shank, s chlazním QS 

Shank, nebo Coromant Capto), je-li pravý či levý a jeho typ/rozměry. Vše je opět doplněné 

náhledovým zobrazením vpravo od vyplňovaných parametrů. 
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5) Nastavení podmínek pro obrábění 
Program umí jak klasické soustružení, tak metodu PrimeTurning. Software nabízí i vlastní 

doporučená data, ale z hlediska využití mnou zvoleného stroje jsem podmínky lehce upravil, 

abychom využili výkon zvoleného stroje. Je zde možnost nastavit řezné podmínky jak pro 

hrubování, tak pro dokončení, nastavení výchozí pozice nástroje a ochranu proti kolizi nástroje 

s obrobkem či polotovarem. Při zadávání podmínek se automaticky upravují dráhy nástroje a 

náhled. Nakonec stačí spustit simulaci a sledovat vytvořený postup. Bez spuštění simulace 

nelze přejít ke generování CNC kódu.  

 



 



 
 

Všechna okna s polotovarem jsou samozřejmě ve 3D zobrazení a lze si s nimi jakkoliv hýbat 

posouvat otáčet pomoci myši. 

 
 



6) Simulace výtvoru 

7) Generování NC kódu 
NC kód software vygeneruje okamžitě a při označování jednotlivých řádků se mnou zvolený 

krok objeví v simulaci na pravé straně obrazovky. NC kód lze zkopírovat, nebo rovnou 

stáhnout. Můj kód má 178 řádků. 

 

 
 

8) Zhodnocení programu 
Program je velice jednoduchý a intuitivní. Funguje v klasickém prohlížeči počítače, což nám 

umožní šetřit místem na disku. Není potřeba cokoliv stahovat, pouze výsledný NC kód. Má 

jednoduché ovládání, je přehledný a co se mi na progamu nejvíce líbí je to, že při každém kroku 

nastavování vidím, v pravé časti obrazovky, jak se mi polotovar mění. Jediná věc co mi 

v softwaru chybí je nastavení více držáků s nástroji (nepočítá s výrobou z polotovaru dlouhé 

tyče, či více nástrojové stroje), což mi bere možnost upíchnutí, nebo ruční doprogramování 

upíchnutí součásti, což se musí doprogramovat ručně v jiném prostředí. 

 

Nebo lze brát výstup z tohoto softwaru (CoroPlus ToolPath) jako dílčí součást celku 

k programu jiného výrobce, kde lze používat více nástrojů a různě je měnit. Díky jednoduchosti 

lze programovat s vysokou rychlostí a přesností a s kombinací jiného softwaru by mohl 

nabídnout špičkovou aplikaci (možnosti programování, využitelnosti technologie 

PrimeTurning a volání nástrojů) v dnešní době. 



P2  - návod na práci v Kovoprog 
Software kovoprog je licencovaný software ke kterému jsem získal licenci díky fakultě. Jedná 

se o stažený program, který umí importovat skici z formátu .dxf, nebo je lze vytvářet rovnou 

v prostředí softwaru. Program občas spadne, ale to bude nejspíš zapříčiněno připojením přes 

VPN k serverům školy. Výhodou je že se program sám ukládá v určitých intervalech a při pádu 

lze načíst jednu z posledních samouložených pozic. 

 

1) Nový soubor 
Založí se nový soubor přes nabídku na horní liště (Nové soustružení), dále se zvolí pracovní 

prostor polotovaru a obrobku (vlevo v polovině)  

 

 

 



2) Skica součásti 
Skica se může importovat pomocí tlačítka Import do pracovní roviny (vlevo nahoře), nebo 

tvořit ručně. Pomocí tlačítka import nastavím cestu k souboru .dxf a otevře se okno s výběrem 

výkresu včetně razítka a okrajů, kde si vybírám pouze skicu obrobku, volím referenční bod a 

potvrzuji. Po potvrzení se objeví pracovní prostor se skicou (POZOR musíme skicu obtáhnout 

pomocí lišty s konturami)  

 

 
 

 

 



 
 

Po obtažení kontury přejdu do možnosti polotovaru (vlevo uprostřed kde se prve dvojklikem 

otevřel obrobek) Polotovar si vytvořím ručně pomocí záložky konstrukce (horní lišta 4. z leva) 

pomocí vodorovných a svislých čar a obtáhnu konturou. Nebo se dá taktéž importovat. 

 

 
 

 

3) Nástroje 
Nástroje se dají buď vybrat z nabídky, nebo si lze vytvořit vlastní opět pomocí skici přes .dxf  
Nejprve se však musí vytvořit databáze, kam se budou nástroje ukládat.  
 

 



Pozor: Na název a přesné umístnění souborů, jelikož i při malé změně můžou nastat problémy 

a proces je třeba zopakovat, nebo problém dohledat a opravit. 

 

V nabídce se přepne, na zvýrazněnou možnost viz obrázek, kde se pak dá nástroj definovat. 

 

 



 
 

Zobrazí se opět okno pro skicování, kam nahrajeme pomocí tlačítka import nůž od firmy Sandik 

Coromant.  

 

Pokračuje se dle návodu, co nám software píše. Jelikož má Sandvik specifickou geometrii 

nástroje, která nemá v softwaru kovoprog definovaný tvar VBD, tak se můžeme přiklonit 

k předem definovanému tvaru (např. trojúhelníku), nebo pokračovat přes varovná a 

ubezpečovací hlášky softwaru s vlastním tvarem.  

                    

 



 
 

 
 

 
 

Pomocí funkcí pod výběrem specifikací nože (vnitřní, vnější…) si nastavíme správnou polohu 

nástroje. 

 



Vyplníme tabulku a nástroj je vygenerován. 

 

 

Stejným způsobem se vytvoří i upichovací nůž. 

 

4) Vytváření drah: 
 

a) Vložení vřetene  

Při vkládání vřetene jsem si nastavil i rozměry čelistí. 

 

 

 



b) Vložil jsem nůž z katalogu do postupového listu 

Označíme nůž a na liště vybereme přidat do postupového listu. Vyskočí upozornění s odkazem 

na doplnění řezné rychlosti. 

 

c) V nástrojovém listu začínám hrubovat 

Ve funkci je důležité správné nastavení parametrů a hlavně směr úběru nástroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

d) Dokončovací tříska  

Vytvoří se pomocí kontury, ale před tím se musí do listu vložit stejný nástroj, kde se pouze 

upraví řezná rychlost viz bod b). U kontury je možnost ručně upravit dráhu, což využiji 

z důvodů najetí nástroje. 

e) Upíchnutí 

Upíchnutí se provede opět pomocí lišty nabídek a umístí se úpíchnutí s nastavením pravého 

sražení z důvodu estetiky a sražení ostré hrany a součást se upíchne. 

 

 
 



 

f) Ověření a kontrola 

Provede se pomocí simulace a zkontrolují se dráhy. 

g) Generování kódu 

Pro vygenerování kódu se musí zvolit stroj, na kterém se bude obrábět. Kde se nastaví 

omezující otáčky a název programu.  

 

h) Uložení NC kódu do cílové složky. 

 

 

5) Zhodnocení programu 
V porovnání se softwarem CoroPlus je tento program o dost propracovanější a časově 

náročnější. Dá se pracovat s více nástroji, definovat si nástroje vlastní, s více funkcemi, 

upravovat si dráhy ručně. Výhodou je i to, že Kovoprog je v češtině. Funkce jsou dobře 

označeny a například v postupovém listě vás to nenechá vkládat nesmyslně funkce na 

přeskáčku a funkce se otvírají 

 

 

 

 



P3 - návod na práci ve Fusion 360 
1) Nahrání modelu 

V programu dá vytvořit model, jelikož funguje i jako CAD modelář, nebo se zvolí v horní liště 

Files a poté Open, kde najdeme cestu k souboru. Nejlepší je nahrávat součást ve formátu .step. 

Dá se nahrávat také ve formátu .stl, ale součást je vykreslena jako bezobjemové těleso pomocí 

trojúhelníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Formát .step)                                                                     (formát .stl) 

2) Přepne se do režimu obrábění, zvolí se polotovar a začnou 

se volit dráhy 
Jelikož program nepodporuje vytvoření vlastního soustružnického nože, zvolí se nůž 

z knihovny nástrojů. 

 



V záložce Setup na liště, se otevře karta s třemi záložkami, kde se zvolí polotovar, přídavky a 

způsob obrábění. 

 

Na horní liště se vybere soustružení s podélným profilem, otevře se opět tabulka, kde v první 

záložce zvolíme nástroj a řezné podmínky. Následně se v další záložce navolí odkud, kam se 

bude obrábět, v následující se volí bezpečné vzdálenosti pro rychloposuv a obrábění. Další 

záložka slouží k výběru metody obrábění (horizontální, vertikální, zpětné soustružení) a 

ostatních podmínek jako hloubka řezu atd. Potvrdí se změny a vygenerují se dráhy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nástroj se zvolí z knihovny, kde ho lze nakonfigurovat dle potřeby (obsahuje pouze základní, 

normalizované nástroje). 

 

 

 

Dokončovací tříska se vytvoří pomocí funkce kontury opět na horní liště. 

 

 

 

 

Jako poslední krok je upíchnutí součásti, která se vytvoří pomocí funkce opět na liště. Nastaví 

se parametry a dráha se vygeneruje. 



 

 

3) Kontrola drah a simulace 
 

 

 

Zde se dráhy simulují. Dá se nastavit viditelnost polotovaru, drah, dá se sledovat pohyb 

nástroje pomocí souřadnic a ukáže to i časový záznam jak dlouho se bude obrábět. 



 

4) Generování NC kódu 
V liště se vybere tlačítko pro generování, následně se vyplní tabulka a soubor se uloží. Pozor! 

Název programu musí být číslo, jinak software vyhodnotí error, ale název se dá napsat, až když 

se to vygeneruje do složky. 

 

 



 

 

5) Zhodnocení programu 
Jako první chci upozornit na použití nástrojů z knihovny, aby mohla být provedena simulace a 

obrábění. Ve skutečnosti nástroj na tuto metodu nelze použít a hned by se zničil, proto je 

výstup spíš jen orientační. 

V porovnání s aplikací CoroPlus je software Fusion 360 propracovanější, jelikož funguje jak 

CAD modelář, tak CAM. Je také anglicky a operátor musí vědět, co dělá, jelikož není tolik 

intuitivní díky možnosti variací požadavků. Ale neobsahuje nástroje na danou metodiku, ani 

možnost si je vytvořit. 

V porovnání se softwarem Kovoprog je Fusion 360 stále pozadu (Fusion 360 je mladší 

program) výhodou Fusionu 360 je CAD modelář, ale jinak je v softwaru spousta věcí co 

zlepšovat. Například nelze vytvořit vlastní soustružnický nůž (frézovací nástroj lze vytvořit). I 

když software podporuje metodu zpětného soustružení, tak na ni nemá vhodné nástroje. Dále 

se vyskytují občasné problémy se simulací, kde to občas generuje kolize, které při 

znovuotevření simulace zmizí, nejde nastavit dráhy ručně, a proto může docházet k 

zbytečnému obrábění či obrábění vzduchu vzduch, což prodlužuje výrobu a tím zvyšuje cenu 

práce stroje.     

Obrovskou nevýhodou softwaru je, že si výstupy nelze fyzicky uložit do PC, ale pouze na 

claudové úložiště. Nevlastní se data a kdykoliv o ně můžete přijít, ale dají se data exportovat, 

čímž se dají data uložit. 

Dlouhotrvající a špatná komunikace s podporou. Na vznesený dotaz odpovídají dlouho a se 

špatným výsledkem. Odpovídají na něco jiného, než na co byl vznesen dotaz.  


