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Τα βασικά είδη

πριονοκορδέλας σήμερα 

για την κοπή 

των μετάλλων είναι τρία: 

• οι κορδέλες ανθρακούχου

χάλυβα 

• οι διμεταλλικές κορδέλες

και

• οι κορδέλες καρβιδίου

Οι κορδέλες ανθρακούχου

χάλυβα αποτελούνται από

σώμα ανθρακούχου χάλυβα

με δόντια σκληρότερα λόγω

θερμικής επεξεργασίας.

Σήμερα, οι κορδέλες αυτές,

χρησιμοποιούνται

περισσότερο για τις κοπές

ξύλων. (photo 1)

Η τιμή τους είναι χαμηλότερη

από τις διμεταλλικές  και

έχουν περιορισμένες

δυνατότητες στις κοπές των

μετάλλων. 

Οι πιο αξιόπιστες και

ανθεκτικές όμως

πριονοκορδέλες με την

μεγαλύτερη απόδοση σε όλες

τις εφαρμογές, είναι οι

διμεταλλικές.

Αυτές οι κορδέλες

αποτελούνται από 2 τύπους

μετάλλου. Το σώμα της

κορδέλας που είναι

κατασκευασμένο από ατσάλι

ελατηρίου και τα δόντια της

που είναι κατασκευασμένα

από ταχυχάλυβα Μ 2 (απλός

τύπος) ή Μ 42 με κοβάλτιο.

Σε δύσκολες εφαρμογές

κοπής υπάρχει και κορδέλα

με δόντια Μ 51. 
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Εάν χρησιμοποιείτε

μηχάνημα

πριονοκορδέλας για την

κοπή των υλικών σας,

υπάρχουν αρκετά είδη και

τύποι πριονοκορδέλας

που μπορείτε να επιλέξετε.

Τα είδη αυτά έχουν πολλά

κοινά σημεία.

Όμως κάθε τύπος

κορδέλας κρύβει τα δικά

του μυστικά και τη δική

του τεχνογνωσία. Αυτό

συμβαίνει γιατί είναι

σχεδιασμένες με γνώμονα

τη συγκεκριμένη

εφαρμογή για την οποία

προορίζονται.

Είδη & τύποι

Πριονοκορδέλας

για Κοπή 

Μετάλλων
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Η διαδικασία συγκόλλησης

των δύο αυτών μετάλλων

γίνεται συνήθως με

βομβαρδισμό ηλεκτρονίων σε

ειδικές μηχανές και στη

συνέχεια πραγματοποιείται ο

σχηματισμός των δοντιών με

ψυχρή διαμόρφωση, ή με

λείανση για καλύτερα

αποτελέσματα. (photo 2)

Μόλις τελειώσει και αυτή η

φάση, ξεκινάει η διαδικασία

κατασκευής του σετ των

δοντιών, το λεγόμενο

‘’τσαπράζι’’. (photo 3)  Τα

δόντια κατευθύνονται δεξιά

και αριστερά με μια

συχνότητα και κλίση η οποία

καθορίζεται από τον τύπο της

κορδέλας. Το σετ καθορίζεται

μετά από δοκιμές, από την

αποτελεσματικότητα που έχει

στην εφαρμογή για την οποία

προορίζεται. 

Υπάρχουν διάφορα σετ

στις πριονοκορδέλες.

Μερικά από αυτά είναι:

• Raker set: Σετ δοντιών με

αλληλουχία αριστερού,

δεξιού και ίσιου δοντιού και

ομοιόμορφη γωνία εξοχής.

(photo 4)

• Lenox set: Σετ δοντιών με

αλληλουχία 5 ή 7 δοντιών,

αριστερού, δεξιού αριστερού,

δεξιού και ίσιου δοντιού, με

ομοιόμορφη γωνία εξοχής. 

(photo 4)

• Wavy set: Κυματοειδές

σετ δοντιών από ομάδες

δοντιών που εξέχουν από την

ίδια πλευρά. Αριστερά και

δεξιά. Τα δόντια αυτά εξέχουν

σε προκαθορισμένες

διαφορετικές γωνίες. 

(photo 4)

• Alternate set: Σετ δοντιών

όπου όλα τα δόντια εξέχουν: 

αριστερό, δεξί, αριστερό,

δεξί, με ομοιόμορφες γωνίες

εξοχής. (photo 4)

Εκτός όμως από το σετ των

δοντιών υπάρχει και άλλο ένα

σημαντικό χαρακτηριστικό

που παίζει κυρίαρχο ρόλο

στην ταχύτητα κοπής και στην

παραγωγικότητα. Αυτό είναι η

γεωμετρία των δοντιών και η

απόσταση μεταξύ τους. 

Υπάρχουν δύο είδη

οδοντώσεων:

• Η σταθερή οδόντωση, όπου

η απόσταση μεταξύ των

δοντιών είναι πάντοτε ίδια

(π.χ. κορδέλα Lenox Wavy

18, όπου υπάρχουν 18

δόντια σε κυματοειδές σετ

μέσα σε μια απόσταση 50.8

χιλιοστών) και

• Η μεταβλητή οδόντωση

(Vari tooth- photo 5), όπου η

απόσταση των δοντιών

μεταβάλλεται συνέχεια. (π.χ

κορδέλα Lenox RX+ σε 3/4

οδόντωση, όπου υπάρχουν

μέσα σε 50.8 χιλιοστά 7

δόντια μεταβλητά). 

Η γεωμετρία της οδόντωσης

επίσης, είναι σημαντικό
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