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Kesici takımların gövdelerini imal ederken, farklı malzemelerin 
birbirine uyumunu saglamak gereklidir. Bunun için kullanılan çe-
likler daima kaliteli malzemelerden seçilmelidir. Isıl işlemlerinin 
yapılması bazende daha dayanıklı hale gelebilmesi için yüzeylerin 
sertleştirilmesi gereklidir. 
NETMAK bunun bilincinde olup bütün imalatlarında en kaliteli malze-
meyi kullanmaktadır. 

1- BIÇAK AĞZININ AÇILARI (Şekil 1-2)
a = Bıçak sırtı boşluk açısı
a1 = Yan boşluk açısı (Teğetsel)
a2 = Boşluk açısı (Çevresel)
ß = Keskinlik ve bileme açısı (Kesme yüzeyi ve boşluk açısı)
y = Kesme açısı (0° - 30° negatif olabilir.)
   = Eksel açı
∑ = Yanal tarama açısı
Kenarlardaki açılar kesici takımın fonksiyonlarına göre değişir. Kesme hızı ve kesilecek 
malzeme cinsi kesici kalitesini belirler

1- ANGLES OF THE CUTTING EDGE (fig. 1-2)
a  = Clearance angle at the tooth back
a1  = Side clearance angle (tangentially)
a2 = Radial clearance angle
ß = Grinding or sharpness angle (angle between cutting surface and clearance surface)
y = Cutting angle (0° - 30° possibly negative, e.g for scribes)
y = Axial angle
∑ = Side rake
The angles at the cutting edges depend on the function of the tool, the cutting speed, the 
material ta be machined and the required cutter quality

1.2 Çizicilerde kesim tasarısı (Şekil 8)
x = Çevresel çizici tasarımı
y = Geciktirilmiş çizici tasarımı
y = Çizicide kesme açısı
Negatif; Ağaç damarına ters gelen kesimlerin özel kesici tasarımı. 
Pozitif; Ağaç damarına ters gelen ve bitiş noktasında olan kesimlerde kullanılan çizici 
tasarımı.

1.1 Eksenel açı
1.1.1 Düzlem yüzey ( Axıal açı 0° ) Kesme ağzı eksene paraleldir (Şekil 3)
1.1.2 Tek yönlü ağız eğimi (Axıal açı tek taraflı) (Şekil 4)
1.1.3 Ağız eğimi çift yönlü - sağa ve sola (Şekil 5)
1.1.4 Çift yönlü ağız eğimi - sağa ve sola çizicisiz (Şekil 6)
1.1.5 Tek yönlü ağız eğimi - Tek taraf çizicili (Şekil 7)
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1.1 Axial angle
1.1.1 Straightground (Axial angle 0°), Cutting adge parelel to axis (fig 3)
1.1.2 Single bevel ground right and left (fig 4)
1.1.3 Bevel ground rigt and left (fig 5)
1.1.4 Rebate cutter bevel ground right and left, without scribes (fig 6)
1.1.5 Rebate cutter single bevel ground (axial angle) and scribers on one side (fig 7)

1.2 Cutter projection at scriber (fig 8)
x = Radial scriber projection
y = Lateral scriber projection
y = Cutting angle at scriber.
Negative; Special cutter desing of cuts against the wood grain
Positive; Plotter desing used for cutting opposite the wood grain and at the end point.
To match the loading of the different tools, when making the bodies we use steels which 
have been subjected to simple to high - quality heat - treatment, sometimes with additidnal 
surface hardening or toughening wherever weight saving is required and posible, a highly 
- tempered special aluminium alloy is employed. In ever case, continuing quality of all 
NETMAK products is assured through use of best quality tool bodies

y
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Şekil 10 Fig.

Şekil 11 Fig.

Şekil 12 Fig.

Şekil 13 Fig.

Şekil 14 Fig.

1- KESİCİ TAKIM TATBİK KOŞULLARI
2.1 İsimlendirilmiş uygulamalar
2.1.1 Ağaç kesiminde çalışma yönleri (Şekil 9)
a - Damar boyu yönünde kesim (suyuna)
b - Damar karşıtı yönünde kesim (sokrasına)
c - Damar karşıtı, bitim noktası kesimi.
2.1.2 Çalışma parçasının ilerleme yönüyle ilgili olarak kesicinin çalışma yönleri (Şekil 10)
d - İlerleme yönünde calıştırma: Bıçak dönüş ve ilerleme yönü aynı yönde.
e - İlerleme yönünün tersine calıştırma: Bıçak dönüş yönü ilerleme yönünün tersinde
2.1.3 Masif ahşapta, bıçak çalışma yönünün ahşap damarı ile uyumu (Şekil 11)
f - Lif boyunca çalışma yönü
g - Lifin ters yönünde çalışma
h - İlerleme ile birlikte lif yönünde çalışma
ı - İlerleme ile birlikte lif ters yönünde çalışma

saatin tersi yönünde
anti-clokwise

saatin yönünde
dönüş-clokwise

2.2 Dönüş yönleri
2.2.1 Delikli Kesicilerde Kesiş yönü,
Saatin ters yönüne dönüş (Şekil 12)
Saatin yönüne dönüş (Şekil 14)
re = İlerleme yönünde bakıldığında saat yönünde dönüş
li = İlerleme yönünde bakıldıgında saatin ters yönüne dönüş

2.2.2 Saplı tip bıçaklarda dönüş yönü daima resimlerdeki ilerleme yönünde bakılması gereklidir.
re = İlerleme yönünde bakıldığında saat yönünde dönüş (Şekil 15)  Sap sağ vidalı
li = İlerleme yönünde bakıldığında saatin ters yönüne dönüş ( Şekil 16) Sap sol vidalı

2- TOOL APPLICATION CONDITIONS

2.1 Application nomenclature

2.1.1 Working directions of the cutter in wood (fig 9)
a- Cutting along the grain
b- Cutting across the grain
c- Cutting the and - grain

2.1.2 Working directions of the cutter with respect to the feed of the work piece (fig 10)
d- Machining with feed direction: The direction of cutting of the tool is the same as the 
direction of feed. 
e- Machining against the feed direction: The direction of cutting of the tool is the opposite 
direction of feed.
2.1.3 Working direction of the cutter with respect to the wood grain in solid wood (fig 11)
f- The tool machines along the wood fibre direction.
g- The tool machines against the wood fibre direction.
h- The tool machines with the feed direction along the fibre direction.
i- The tool machines against the feed direction along the fibre direction

2.2 Directions of rotations

2.2.1 Direction of rotation of cutting tools hogging units (tools with bores)
Direction of rotation = anti - clockwise (fig 12)
Direction of rotation = clockwise (fig 14)
re = Clock wise direction when looking from the driving side (Motor)
li = Anti - Clockwise direction looking from the driving side
2.2.2 Direction of rotation of shank - type tools. Shank - type tool sare always
viewed from driving side.
Clockwise rotation (r) as standard (fig 15)
Threaded shank with right - hand thread.
Anti - clockwise rotation (li) (fig 16)
Threaded shank with left - hand thread.
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Şekil 15 Fig.

Şekil 16 Fig.

Şekil 17 Fig.

Şekil 18 Fig.

Şekil 19 Fig.

Şekil 20 Fig.

2.2.3 Parçaya göre kesici yerleşimi (Şekil 17)
Bu şekil ilerleme yönünde bakılmıştır.
Sağ kesme yönlü parçanın sol tarafındaki mile
Sol kesme yönlü parçanın sağ tarafındaki mile  
∆ = Parçanın makina tablasına gelen yüzeyi
> = İlerleme yönü 

2.3 Kesme hızı - V (Kesme Hız Çizelgesi)
Kesme hızı kesicinin her saniyede almış olduğu mesafedir. Ölçü birimi m/saniyedir. 
Çalışma kuralı yumuşak ağaçlarda yüksek kesme hızı, sert ağaçlarda düşük kesme 
hızı şeklindedir.

sağ kesme yünlü parçanın
sol tarafındaki mile
Left - hand set up

sol kesme yünlü parçanın
sağ tarafındaki mile
Right - hand set up

2.4 İlerleme oranı (u)
Bu bölümde ilerleme oranı ile ilgili kesin değerler vermek mümkün degildir. Ancak 
yaklaşık uygun değerler tablo halinde sunulmuştur. Bu oran bıçak kalitesi, profil 
derinliği, kesilecek malzeme cinsi ve makina tipine göre değişir. İlerleme oranı 
ayarlarken kural, mümkün olan en yüksek hızı seçmektir. Yüksek ilerleme hız oranı
yüzey kalitesi ve makina gücü ile de doğrudan ilgilidir. Bütün kesici takımlarda, 
körelme zamanını uzatmak için olabildiğince yüksek ilerleme oranı seçilmelidir.

2.5 Yüzey kalitesi (Şekil 18 - 19 - 20)
Yüzey kalitesi aşşağıdaki unsurlarla ilgilidir;
- Doğru kesici seçimi,
- Uygun olan en yüksek kesme hızı,
- Kesici takım capı,
- Kesicinin eksenel çalışma hassasiyeti ve sistem doğruluğu,
- Makinanın titreşimsiz çalışma ve uygun makina seçimi,
- Kesilen malzemenin kalitesi, 
- Ağaç işleme sisteminin seçimi (İlerleme Hızı ve Devir Sayısı) 

2.2.3 Location of the tool with respect to workpiece (fig 17)
This is assassed from the feeding side (in the feed direction)
Left - hand set - up = spindle to the left of the workpiece
Right - hand set ap = spindle to the left of the workpiece
∆ = Mounting side
> = Feed direction

2.3 Cutting speed V (Tables 1 - 2)
The cutting speed is the distance travelled by the cutter per second (m/sec) rule 
of thumb
For soft materials higher cutting speeds
For hard materials lower cutting speeds

2.4 Feed rates ( u )
İt is not posible to give tabulated values here for detemination of the best feed 
rates for various wood working tools. The most favouraple feed rate depeds on 
tool, profile depth material, machine, quality requirements etc. For practical cases, 
we recomenend.
Select as high a feed rate as posible.
The upper limit of the feed rate is set by the quality requirements and the power 
of the machine.
Feed rates selected as large as possible and kept constant increases the service 
life of all woodworking tools.

2.5 Surface quality (fig 18 - 19 - 20)
The surface quality depends essentially on:
- The correct tool selected,
- Optimum cutting speed, recommended.
- Best feed rate,
- Tool diameter,
- Concentric running accuracy and axial runout of the tool,
- Condition of the machine (rigidity, accuracy)
- Condition of the tool cutting edge,
- Wood quality as well as moisture content,
- Woodworking technique selected etc.
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PROGRES OF TOOTH, RATE OF FEED, R.P.M. , NUMBER OF TEETH
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TESTERE DİŞ SAYISI VE İLERLEME HIZI ÇİZELGESİ
PROGRES OF TOOTH, RATE OF FEED, R.P.M. , NUMBER OF TEETH
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KESİCİ ÇAPINA GÖRE, DEVİR AYAR ÇİZELGESİ
RELATIVE TO FEED RATE AND DIAMETER OF TOOL

Önerilen Kesme hızları tablosu

       bıçak         testere
Parçanın cinsi HSS/m/san.   Hm m/san.   Hm m/san.
Yumuşak ağaç      50-80  60-90        70-100
Sert ağaç       40-50  50-80        70-90
Kontraplak levha         ------  60-80        60-80
Sunta         ------  60-80        60-80
Duralit         ------  40-60        60-80
Formikalı Sunta        ------  40-60        60-120

Recommended cutting speeds
                                        Saw

                                                  Cutters              blades
                                   HSS                Carbide           Carbide
                           tipped              tipped
Metarial      (m/sec.)            (m/sec.)          (m/sec.)
Softwood       50-80  60-90        70-100
Hardwood      40-50  50-80        70-90
Chipboard         ---  60-80        60-80
Joinery boards        ---  60-80        60-80
Hardboard        ---  40-60        60-80
Plastic laminated                  
boards         ---                40-60        60-120
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