
Keller PALplus
‘PAL-Cycli’ Draaien 

Module 12



Colofon

Contact
Fontys PTH Eindhoven

De Horsten 8a, 5612 AX Eindhoven

Postbus 347, 5600 AH Eindhoven

E-mail: educatievedienstverlening@fontys.nl

‘PAL-Cycli’ Draaien

Auteurs

Werkgroep CNC programmeertechnieken:

•	 S.G. Were Di, Valkenswaard

•	 Kempenhorst College, Oirschot

•	 S. G. Kwadrant, locatie Hanze-College, Oosterhout

•	 Vakcollege Helmond, Helmond

•	 ROC Ter AA, Helmond

•	 Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool Eindhoven

Datum

23 september 2011

2



3

1.
Start SYMplus PALplus Draaien op via 
het startmenu.

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

2.
1. Klik op PAL-Cycli.

2. Klik op Inleiding.

3.
1. Je ziet een voorbeeldprogramma van 34 
regels. 

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

2. Klik op G81/G82 Voordraaicycli.

1.

1.

1.

2.
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4.
1. Vul de juiste waarden in voor D 
(spaandiepte), AK (maattoegift), E 
(achtersnede) en F (voeding).

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

5.
1.Maak het kontour door steeds de juiste 
waarden in te vullen.

De kontour eindigt bij Z-42 (de uitloop 
van R1 is 2 mm).

2. Ga verder met de volgende bladzijde als 
het kontour beschreven is.

6.
1. Vul de waarde 80 in. G80 betekent 
einde contour.

2. Klik op CYCLE START om het 
programma uit te voeren.

3. Ga verder met de volgende bladzijde

1.

1.

3.

2.

2.
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7.
1.Wijs met de muis de onderdelen in de 
regels N4 t/m N9 aan. Bestudeer de 
uitleg goed. 

2. Klik op G23 
Programmadeelherhaling.

8.
1. Klik op de blauwe knop om de 
simulatie te starten.

2. Bestudeer de simulatie totdat je het 
principe begrijpt. Ga daarna verder naar 
de volgende bladzijde.

9.
1. Vergelijk beide programma’s (zonder 
en met G23) met elkaar.

2. Wijs daarbij met de muis de blauwe 
gedeeltes aan en bestudeer de uitleg goed.

3. Klik na afronding op G81 met G23.

1.

3.

2.

1.
2.
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10.
1. Vul bij regel N23 de juiste coderingen 
in.

2. Klik na afronding op G85 
Vrijsteekcyclus.

11.
1.Wijs met de muis in de tekening de 
onderdelen van de vrijsteek aan.

2. Bekijk in regel N11 wat er op basis van 
de tekening is geprogrammeerd.

3. Klik na afronding op G31 
Schroefdraadcyclus.

12.
1.Wijs met de muis in de tekening de 
onderdelen van de Schroefdraad aan.

2. Bekijk in regel N24 wat er op basis van 
de tekening is geprogrammeerd.

3. Ga na afronding verder met de volgende 
bladzijde.

2.

1.

3.

1.

2.

2.

1.

3.
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13.
1.Wijs met de muis de onderdelen van 
regel N18 aan.

2. Bestudeer de rood oplichtende 
gegevens in de tabel en tekening. Lees 
ook de uitleg die in beeld verschijnt. 

3. Klik na afronding op G84 Boorcyclus.

14.
1. Wijs met de muis in de tekening het te 
boren gat aan.

2. Bekijk in regel N28 wat er op basis van 
de tekening is geprogrammeerd.

3. Klik na afronding op G32 Tapcyclus.

15.
1. Wijs met de muis in de tekening het 
draadgat aan.

2. Bekijk in regel N32 wat er op basis van 
de tekening is geprogrammeerd.

3. Klik na afronding op G86/G88 
Steekcyclus.

3.

1.

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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16.
1. Vul op basis van de tekening de juiste 
waarden in.

2. Bestudeer ook de aanvullende 
informatie onder de invoervelden.

3. Noteer de ingevulde waarden ook in de 
tabel hiernaast.

4. Klik op CYCLE START om het 
programma uit te voeren.

5. Ga verder met de volgende bladzijde.

17.
1. Wijs met de muis de onderdelen in 
regel N28 aan. Bestudeer de uitleg goed.

2. Klik na afronding op G14 GWP 
aanlopen.

2.

3.

5.
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18.
1. Wijs met de muis de drie voorbeelden 
aan en kijk hoe de verschillende beitels 
naar het GWP (gereedschapswisselpunt) 
gaan.

2. Klik na afronding op Samenvatting.

19.
1. Klik in het programma op de 
verschillende coderingen en bekijk de 
betekenis ervan.

Wat betekent 14?
Antwoord: ..........................................

Wat betekent M4?
Antwoord: ..........................................

Wat betekent regel 10?
Antwoord: ..........................................

Wat betekent regel 28?
Antwoord: ..........................................

Wat betekent regel 5?
Antwoord: ..........................................

1.
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20.
1. Klik op NC-programma schrijven.

21.
1. Schrijf het NC-programma waarmee 
het draaiwerkstuk op de tekening gemaakt 
kan worden.

2. Vul het geschreven NC-programma 
ook hiernaast in.

3. Klik na afronding op Test en probeer 
deze te maken.

22.
1.Na het maken van de test, heb 
je deze module afgerond. Sluit het 
programma en informeer bij de docent 
naar de volgende opdracht.

1.

3.


