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1.
Start SYMplus PALplus Draaien op via 
het startmenu.

1. Kies na het opstarten voor PAL-
multimedia (F1).

2.
1. Klik op Meer NC-basisbegrippen

2. Klik hierna op Inleiding 

3.
1. Je ziet een voorbeeldprogramma van 22 
regels.

In deze handleiding leer je wat de blauw 
gekleurde coderingen betekenen.

2. Klik op Geometrische 
basisbegrippen.

1.

1.

2.

1.
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4.
1. Klik op G2/G3 Cirkelinterpolatie.

5.
1.Bestudeer deze bladzijde goed .

2. G2 betekent met de klok mee (CW= 
Clock Wise).

3. G3 betekent tegen de klok in (CCW= 
Counter Clock Wise).

4. Ga verder met de volgende bladzijde 
door op de groene pijl te klikken.

6.
1. Bestudeer deze bladzijde goed en ga 
daarna verder met de volgende bladzijde.

1.

3.
2.

4.

1.
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7.
1.Wijs met de muis de waarden op de 
tekening aan om er uitleg over te krijgen.

2. Ga daarna weer verder met de volgende 
bladzijde.

8.
Je gaat nu oefenen met G2 en G3.

1. Het gaat steeds over een gedeelte van 
een cirkel.

2. Hierbij is A het startpunt van de beitel 
en E het eindpunt van de beitel.

3. Vul bij G, X, Z, I en K de juiste waarden 
in door met de muisknop op de knoppen 
erboven te klikken.

4. Is alles goed ingevuld, dan kan een 
volgende oefening worden gestart door op 
Verder te klikken.

5. Doorloop de oefening voor de 
segmenten A, B, C en D en vul de 
ingevulde waarden ook hiernaast in.

A
B C

D

1.

2.

4.

3.
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10.
1. Heb je voldoende geoefend, ga dan 
verder met de volgende bladzijde.

11.
1. Doorloop de opgaven 2, 4, 5 en 7 en vul 
achter G, X, Z, I en K de waarden in voor 
het beschrijven van de cirkel.

2. Vul per opgave de ingevulde waarden 
ook hiernaast in.

12.
1.Klik op Kontour maken met I en K.

1.

1.
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13.
1. Maak de kontour door steeds de juiste 
waarde in te vullen. Je ziet dat je stap voor 
stap een programma schrijft.

Klik op G41/G42/G40 SRC als het 
programma klaar is. 

14.
1.Klik op ZOOM om in te zoomen op de 
snijradius (neusradius) van de beitel.

15.
1. De rode punt is het nulpunt van de 
beitel.

2. Ga verder met de volgende bladzijde.

1.

1.

1.
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16.
1. Klik op CYCLE START om de beitel het 
kontour te laten draaien.

17.
1. Ga verder met de volgende bladzijde.

18.
1. Klik op CYCLE START om de simulatie 
te bekijken. Lees ook de bijbehorende 
uitleg.

1.

1.

1.
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19.
1.Ga verder met de volgende bladzijde.

20.
1. Sleep de juiste G-code naar het vakje 
achter N7.

2. Klik op CYCLE START om de simulatie 
te bekijken.

Bij de juiste G-code volgt het nulpunt van 
de beitel de rode stippellijn. 

21.
1. Ga verder met de volgende bladzijde.

1.

2.

1.
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22.
1. Sleep de juiste G-code naar het vakje 
achter N7.

2. Klik op CYCLE START om de simulatie 
te bekijken.

Bij de juiste G-code volgt het nulpunt van 
de beitel de rode stippellijn.

23. 
1. Ga verder met de volgende bladzijde.

24.
1.Kies een waarde voor de snijradius (R) 
en de hoek van het contour (x)

2. Klik op CYCLE START om de simulatie 
te starten.

3. Simuleer de zes mogelijke 
combinaties. In de tabel worden de 
verschillen getoond.

1.

2.
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25.
1. Klik op Technologische 
basisbegrippen.

26.
1. Klik op Snijdata berekenen.

27.
1. Klik op het snijmateriaal Hardmetaal 
TiN Gecoat en op Staal met lage 
treksterkte.

2. Ga verder met de volgende bladzijde.

1.

1.

1.

1.
2.
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28.
1. Op basis van de gemaakte keuze voor 
het snijmateriaal en het te verspanen 
materiaal verschijnt er een blauwe rand 
om de juiste gegevens in de tabel in beeld.

Vul de tabel hieronder verder in. Gebruik 
daarvoor de gegevens uit de tabel in beeld 
en de formule: 

29.
1.Klik op Theoretische snijdata.

Materiaal Snijmat. Diam. werkstuk Vgem n Fgem Ap gem
Staal, lage 
treksterkte

HSS Ø 40mm

Staal, hoge 
treksterket

Gecoat 
hardmetaal

Ø 70mm

Aluminium HSS Ø 30mm
Aluminium Gecoat 

hardmetaal
Ø 90mm

1.
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30.
1. Kies een waarde voor het toerental (n) 
en de voeding (f).

2. Klik op START om de simulatie te 
starten.

3. Simuleer de vier mogelijke 
combinaties. Vul hiernaast de 
productietijd in bij de verschillende 
combinaties.	Deze	tijden	kun	je	aflezen	op	
de stopwatch.

31.
1. Ga verder met de volgende bladzijde.

2.

1.

1.
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32.
1. Bereken aan de hand van de 
snijsnelheid (Vc), de voeding (f) en 
de productietijd de diameter van het 
draaiwerkstuk.

2. Klik de juiste diameter aan.

33.
1.Klik op Snijdata in de praktijk.

34.
1.Klik op Voordraaien.

1.

1.

2.

1.
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35.
1. Vul de beide tabellen in door de juiste 
bolletjes aan te klikken.

2. Indien alles goed is ingevuld, bekijk dan 
het	filmpje	door	op	de	blauwe knop te 
klikken.

36.
1. Indien je foute keuzes hebt gemaakt, 
klik je op de blauwe knop Uitkomst.

2.	Het	filmpje	kan	zodoende	alsnog	
worden bekeken.

37.
1. Ga steeds verder met de volgende 
bladzijde totdat je alle oefeningen van 
Voordraaien hebt gehad.

2.

1.

1.
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38.
1. Doorloop op dezelfde manier de 
hoofdstukken Nadraaien, Steken en 
Boren.

39.
1. Klik op Overzicht.

40.
1.Vul de waarden in op basis van de vorige 
oefening.

Waarom kan er bij Voordraaien geen 
waarde voor n worden ingevuld?
Antwoord: ..........................................
..........................................................

Waarom kan er bij Nadraaien geen 
waarde voor Ap en n worden ingevuld?
Antwoord: ..........................................
.........................................................

1.
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40.
Vervolg stap 40

1.Waarom kan er bij Steken geen waarde 
voor Ap en n worden ingevuld?
Antwoord: .........................................
..........................................................

Waarom kan er bij Boren geen waarde 
voor Vc en Ap worden ingevuld?
Antwoord: ..........................................
...........................................................

41.
1. Klik op Samenvatting.

42.
1.Klik in het programma op de 
verschillende coderingen en bekijk de 
betekenis ervan.

1.
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43.
1. Klik op NC-programma schrijven.

44.
SRC betekent snijradiuscorrectie.

1. Schrijf het NC-programma waarmee 
het draaiwerkstuk op de tekening gemaakt 
kan worden.

2. Gebruik de beitels die in beeld staan.

Maak eventueel gebruik van het 
voorbeeldprogramma uit stap 45.

45.
1.Vul het geschreven NC-programma ook 
hiernaast in.

1.
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46.

1. Na het schrijven van het gehele 
NC-programma, heb je deze module 
afgerond. Sluit het programma en 
informeer bij de docent naar de 
volgende opdracht.


