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ΚΟΠΗ ΜΕ
ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

Μια φαινομενικά απλή αλλά τελικά 

δύσκολη διαδικασία

Η κοπή με πριονοκορδέλα είναι μια διαδικασία που όσο απλή και αν φαίνεται κρύβει τόσα πολλά μυστικά,

που ελάχιστοι είναι αυτοί που τα γνωρίζουν. 

Η επιλογή μιας πριονοκορδέλας φαίνεται εύκολη, αλλά χωρίς βασικές γνώσεις δεν μπορείς να την επιλέξεις

σωστά. 

Υπάρχουν πολλά κριτήρια για την επιλογή της. Μερικά από αυτά είναι: 

• το μηχάνημα που θα χρησιμοποιήσουμε

• το υλικό που είναι να κόψουμε και 

• το αποτέλεσμα που θέλουμε να έχουμε ως προς την ταχύτητα, ποιότητα και διάρκεια ζωής του αναλωσίμου



Κάθε μηχάνημα πριονοκορδέλας,

έχει κατασκευαστεί με κάποιες

προδιαγραφές οι οποίες μας

προσδιορίζουν  το φάρδος της

κορδέλας που θα

χρησιμοποιήσουμε.

Επίσης η στιβαρότητά του, η

ταχύτητα περιστροφής του

πριονιού και το σύστημα πρόωσής

του, παίζουν κυρίαρχο ρόλο στον

τύπο πριονοκορδέλας που θα

τοποθετήσουμε.  

Το βασικότερο στοιχείο για μια

καλή και γρήγορη κοπή ενός

συγκεκριμένου υλικού, είναι η

κατάλληλη επιλογή και χρήση του

ιδανικού αναλώσιμου. 

Ο τύπος της κορδέλας ως προς τη

γεωμετρία οδόντωσής της  και η

ποιότητά της ως προς τη

σκληρότητά των δοντιών της, είναι

αυτά που θα καθορίσουν το τελικό

αποτέλεσμα. 

Παραδείγματος χάριν. Μπορεί να

έχετε ακούσει ή να ακούσετε

κάπου αυτά τα στοιχεία:

πριονοκορδέλα Lenox,  RX+  EHS

8800 X 54 X 1,6  - 3/4. 

Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά;

• Το Lenox  μας προσδιορίζει τον

Οίκο κατασκευής του αναλωσίμου

• το RX+ τον ειδικό τύπο

κορδέλας, ο οποίος είναι ιδανικός

για κοπή δομικών υλικών και τα

δόντια της είναι κατασκευασμένα

από ταχυχάλυβα Μ42 με

περιεκτικότητα σε κοβάλτιο 8%

• το EHS (extra heavy set) μας

προσδιορίζει το φαρδύτερο

τσαπράζι για  κοπές υλικών

μεγάλων διαστάσεων 

• το 8800 είναι το μήκος της

πριονοκορδέλας σε χιλιοστά

• το 54 το φάρδος της κορδέλας

σε χιλιοστά

• το 1,6 το πάχος της σε χιλιοστά

και τέλος

• το  3/4, μας προσδιορίζει την

πυκνότητα των δοντιών μέσα σε 2

ίντσες ή στα 50,8 χιλιοστά. 

Σε αυτήν την περίπτωση το 3/4

σημαίνει μεταβλητή οδόντωση

από 3 και 4 δόντια. Δηλαδή 7

δόντια μέσα σε 50,8 χιλιοστά. Ο

αριθμός των δοντιών έχει

απόλυτη σχέση με την δυνατότητα

διαχείρισης των γρεζιών και  είναι

καθοριστικός για την ταχύτητα και

την αποτελεσματικότητα μιας

πριονοκορδέλας. 

Ο καθορισμός της οδόντωσης

είναι γενικά εύκολος εάν

ακολουθήσεις πίνακες όπως τον

πίνακα 1: (photo1).

Η επιλογή  του κατάλληλου τύπου

πριονοκορδέλας μπορεί να γίνει

επίσης από πίνακες και

καταλόγους. Όμως οι παράμετροι

κοπής, όπως και η υποστήριξη

μετά την πώληση, είναι κάτι που

πρέπει να γίνει από ειδικούς. Και

στην Ελλάδα πραγματικά, είναι

μετρημένοι στα δάχτυλα. 

Η πριονοκοπή όσο και εάν

φαίνεται εύκολη, είναι μια εργασία

υποβαθμισμένη και τις

περισσότερες φορές στην Ελλάδα

πραγματοποιείται από

ανειδίκευτους αλλοδαπούς

εργάτες. Στο εξωτερικό, ο εργάτης

ο οποίος χειρίζεται ένα μεγάλο
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