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1.
Start SYMplus PALplus Draaien op via 
het startmenu.

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

2.
1. In beeld verschijnen de Cursusdoelen. 
Dit is een overzicht van wat er geleerd 
gaat worden. 

Bekijk de vier voorbeelden van assen. 
Welke van deze vier assen heeft de 
grootste diameter?
Antwoord: productnummer __________

2. Klik op NC-basisbegrippen volgens 
DIN 66025.

3.
De zes onderdelen onder NC-
basisbegrippen volgens DIN 66025 
zullen in deze handleiding aan bod komen.

1.Klik op Inleiding.

1.

2.

1.
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4.
1. Je ziet een voorbeeldprogramma van 
twintig regels.

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

2. Klik op Geometrische 
basisbegrippen.

5.
Dit onderdeel gaat over de geometrie 
(maten en vormen) van het product.

Voordat we met de software  verder 
gaan, zal er in deze handleiding eerst 
iets worden uitgelegd over het X, Y, 
Z-coördinatenstelsel. Dat is namelijk de 
basis voor het programmeren.

2.

1.
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De komende vier stappen in deze 
handleiding heb je de software niet 
nodig!

6.
Bij draaien worden alleen X en Z 
coördinaten gebruikt. In de afbeelding 
hiernaast zie je een voorbeeld van een 
draaiwerkstuk.

Het punt P1 (= X0 Z0) wordt de oorsprong 
van het werkstuk genoemd, ofwel het 
werkstuknulpunt. 
Verder betekent het Ø-teken diameter.

Andere punten in het voorbeeld zijn:
P2 = X30 Z0
P3 = X30 Z-20
P4 = X40 Z-20
P5 = X40 Z-40
P6 = X70 Z-40
P7 = X70 Z-60
P8 = X90 Z-60

7.
In de afbeelding hiernaast zie je weer een 
voorbeeld van een draaiwerkstuk. 

1. Geef met een rood potlood de punten 
P1 t/m P8 aan in het werkstuk.

2. Vul de waarden van de punten in de 
onderstaande tabel in.

	  

	  
P X Z
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8



6

8.
1. Teken met potlood de lijnen volgens de 
coördinaten uit onderstaande tabel. Start 
bij het werkstuknulpunt (P1). Dit punt 
wordt ook wel aangeduid met een speciaal 
tekensymbool (       ).

2. Geef met een rood potlood de punten 
P1 t/m P9 aan in het werkstuk.

9.
In onderstaande tabel worden de waarden 
die niet veranderen niet aangegeven. Dit 
wordt modaal genoemd (de machine 
onthoudt de waarde).

1. Teken met potlood de lijnen volgens de 
coördinaten uit de tabel. Start weer bij het 
werkstuknulpunt.
2. Geef met een rood potlood de punten 
P1 t/m P8 aan in het werkstuk.

	  

	  

P X Z
P1 0 0
P2 15 0
P3 15 -15
P4 25 -15
P5 25 -30
P6 40 -30
P7 40 -45
P8 65 -45
P9 65 -60

P X Z
P1 0 0
P2 20
P3 -15
P4 35
P5 -40
P6 55
P7 -55
P8 80
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Je gaat nu weer verder met de 
software SYMplus PALplus Draaien.

10.
Klik op Punten op het werkstuk.

11.
1. Wijs met de muis de rode punten aan 
in het draaiwerkstuk.

2. De geometrische waarden komen in het 
venster te staan.

3. Klik na de oefening op de groene 
pijl om verder te gaan naar de volgende 
bladzijde.

12.
1. In het venster verschijnt een 
coördinaatwaarde.

2. Klik in het werkstuk op de 
bijbehorende rode punt.

1.

1.

2.

3.

1.

2.
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13.
1. Bij de punten die je goed aanwijst komt 
een groen V-teken te staan.
Bij de punten die je fout aanwijst komt 
een rood kruis te staan.

14.
1. Klik op de Groene terug-pijl als je niet 
alle punten goed hebt aangewezen.

Heb je alle punten goed aangewezen, ga 
dan verder naar de volgende bladzijde.

15.
1. In het venster verschijnt een 
coördinaatwaarde.

2. Klik in het raster op het punt 
dat overeenkomt met de gegeven 
coördinaatwaarde.

Doe dit totdat je alle punten goed hebt 
aangewezen.

1.

3.

1.

2.
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16.
1. Klik op G0 Positioneren in ijlgang.

17.
1. Bij deze opdracht moeten drie 
gereedschapbanen geprogrammeerd 
worden door de juiste waarden in te vullen 
op het scherm.

2. Het gereedschap (steekbeitel) moet 
volgens de rode lijn van het werkstuk 
naar het gereedschapwisselpunt (GWP) 
worden verplaatst.

3. Vul de juiste waarden in en druk op 
Enter.

18.
1. Als je de waarden goed hebt ingevuld, 
wordt dit op het scherm aangegeven.

2. De knop CYCLE START wordt tevens 
groen. Klik op de knop om de beitel naar 
het GWP te verplaatsen.

1.

2.

3.

2.

1.
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19.
1. Verplaats de twee andere 
gereedschappen ook naar het GWP.

20.
1. Klik op G1 Lineaire interpolatie.

21.
1. De beitel staat op het werkstuknulpunt 
(X0 Z0). 

2. Verplaats deze naar het rode punt 
door de waarden X en Z in te vullen. Druk 
daarna op Enter.

3. Programmeer zo het hele contour.

1.

1.

2.

1.
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22.
1. Klik op G90 Absoluut / G91 
Inkrementeel.

23.
Bestudeer de teksten en afbeeldingen op 
de bladzijde goed.

24.
Voordat we met de software verder 
gaan, ga je de begrippen Absoluut en 
Incrementeel nader bekijken. Doe dit 
aan de hand van de afbeelding hiernaast in 
combinatie met de onderstaande tabel.

Conclusie: Incrementeel wil zeggen dat 
elk eindpunt het nieuwe nulpunt is en 
de X-maat in radius wordt ingegeven.

1.

Absoluut
(90)

Incrementeel
(G91)

X Z X Z
P1 0 0 0 0
P2 20 0 10 0
P3 20 -10 0 -10
P4 40 -10 10 0
P5 40 -25 0 -15
P6 60 -45 10 -20
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25.
1. Ga bij de software verder met de 
volgende bladzijde door op de groene pijl 
te klikken.

26.
1. De beitel staat op het werkstuknulpunt 
(X0 Z0). Je gaat deze verplaatsten door 
incrementeel (G91) te programmeren.

2. Verplaats de beitel naar het rode punt 
door de waarden X en Z in te vullen. Druk 
daarna op Enter.

3. Programmeer zo het hele contour.

27.
1. Klik op Technologische 
basisbegrippen.

2. Klik vervolgens op G97 Toerental.

1.

2.
1.

1.
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28.
1. Materiaaleigenschappen bepalen de 
snijsnelheid.

2. Kies links en rechts in beeld het 
materiaal behorende bij het gegeven 
toerental.

3. De knop CYCLE START wordt groen als 
het juiste materiaal is gekozen. Klik op de 
groene knop om de animatie te starten.

29.
1. Klik op G95 Voeding.

30.
1. Kies links en rechts in beeld de 
bewerking behorende bij de gegeven 
voeding.

2. De knop CYCLE START wordt groen als 
de juiste bewerking is gekozen. Klik op de 
groene knop om de animatie te starten.

2. 2.

3. 3.

1.

1. 1.

2. 2.
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31.
1. Klik op G94 Voedingssnelheid.

32.
1. Selecteer de voeding (F) samen met 
het toerental (S) en kijk wat er gebeurt 
met de voeding per minuut en het 
uiterlijk van het materiaal.

33.
Wat is de verplaatsing per minuut bij:
a. F0,2 en S1000: ___________________

b. F0,2 en S2000: ___________________

c. F0,4 en S1000: ___________________

d. F0,4 en S2000: ___________________

Wat is het verschil tussen b en c?

Antwoord: ________________________

__________________________________

1.

1.
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34.
1. Klik op G96 Snijsnelheid.

35.
1. Klik op de knop CYCLE START en kijk 
hoe lang de beitel er in beide situaties over 
doet om de voorzijde te vlakken.

Welke bewerkingstijd is het kortste en 
waarom?

Antwoord:________________________

__________________________________

__________________________________

36.
1. Klik op G92 Toerentalbegrenzing.

1.

1.

1.
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37.
1. Stel de toerentalbegrenzing op 500 
omw/min in.

2. Start de simulatie door de schuif op aan 
te zetten.

3. Simuleer daarna met een toerental-
begrenzing van 1000, 3000 en 5000 
omw/min. Simuleer ten slotte ook een 
keer zonder toerentalbegrenzing.

Bij welke toerentalbegrenzing wordt het 
voorvlak het beste en waarom?

Antwoord: ________________________

__________________________________

38.
Je hebt deze module afgerond. Sluit 
het programma en informeer bij de 
docent naar de volgende opdracht.

2.

1.


