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Από τα πιο κλασικά γεωμετρικά στερεά, ο κώνος, βρίσκει εφαρμογή σε πολλές κατασκευές.

Συνήθως κωνικές μορφές βρίσκουμε εκεί που χρειάζεται να συνδεθούν δύο κύλινδροι

διαφορετικών διαμέτρων.

Επίσης περιστρεφόμενα δοχεία, όπως οι μπετονιέρες και άλλες συσκευές ανάμιξης προτιμούν τις

κωνικές και τις κυλινδρικές μορφές που έχουν καλύτερη συμπεριφορά κατά την περιστροφή από

άλλες μορφές, όπως οι πρισματικές.
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Οι κωνικές και οι κυλινδρικές

μορφές χρειάζονται λιγότερες

ραφές για τη σύνδεσή τους,

οπότε πλεονεκτούν σε αντοχή,

έχουν μικρότερες πιθανότητες

διαρροής και θέλουν λιγότερο

κόπο και χρήμα για τη

σύνδεσή τους.

Τις τελευταίες δεκαετίες

προέκυψε ένα επί πλέον

πλεονέκτημα των κωνικών και

κυλινδρικών επιφανειών

έναντι των πρισματικών.

Έχουν πολύ καλύτερη

αεροδυναμική συμπεριφορά

και η εποχή μας το μετρά

πολύ αυτό, ιδιαίτερα όταν

πρόκειται για κατασκευή

ταχέων οχημάτων.

Ένας κώνος από λαμαρίνα

μπορεί να κατασκευαστεί με

αρκετές μεθόδους. Οι πιο

συνηθισμένες είναι 

• η βαθιά κοίλανση όπου

απαιτούνται ειδικά έμβολα,

μήτρες και η χρήση πρέσας.

• η διαμόρφωση με

περιστροφή ή κοινότερα

μασγαλάρισμα, που γίνεται σε

τόρνο με ειδική μήτρα.

Και οι δύο παραπάνω

μέθοδοι χρησιμοποιούνται για

κώνους σχετικά μικρής

διαμέτρου. Για μεγαλύτερα

κομμάτια προτιμάται η

μέθοδος της κατασκευής σε

πρέσα δύο ημικώνων και

ακολούθως η συγκόλλησή

τους. 

Πιο συνηθισμένη και πιο

αποδοτική είναι η κατασκευή

του κώνου από επίπεδη

λαμαρίνα κομμένη στη μορφή

του αναπτύγματος του κώνου,

με διέλευση από

περιστρεφόμενους

κυλίνδρους.

Όταν λοιπόν αναφερόμαστε

σε κωνικές διαμορφώσεις

λαμαρίνας, μεγάλου μεγέθους

ουσιαστικά μιλάμε για

διαμόρφωση με

περιστρεφόμενους

κυλίνδρους. Η κωνική

διαμόρφωση λαμαρίνας με τη

μέθοδο αυτή εκτελείται σε

τρία βασικά στάδια:

•σχεδίαση του περιγράμματος

της λαμαρίνας

•κοπή της λαμαρίνας 

•κωνική διαμόρφωση

Εδώ αξίζει να σημειώσουμε

ότι όταν μιλάμε για κώνο και

διαμόρφωση μιλάμε σχεδόν

πάντα για κόλουρο κώνο.

δηλαδή για κώνο χωρίς την

κορυφή του. Κατασκευαστικά

είναι πολύ δύσκολο να

κατασκευαστεί πλήρης κώνος

με διαμόρφωση σε

κυλίνδρους. Αντίθετα η βαθιά

κοίλανση και το

μασγαλάρισμα μπορούν να

παράγουν πλήρεις κώνους

χωρίς ραφή 

ΣχΕΔιΑΣΗ του
ΠΕριγρΑμμΑτοΣ τΗΣ
ΛΑμΑρινΑΣ

Μία βασική διαφορά της

κωνικής από τη κυλινδρική

διαμόρφωση είναι ότι το

μεταλλικό φύλλο που

πρόκειται να διαμορφωθεί

πρέπει να έχει συγκεκριμένη

σχήμα. Το σχήμα αυτό

προκύπτει από το ανάπτυγμα

της παράπλευρης επιφάνειας

του κώνου, ενδεχομένως με

κάποια ειδική μορφή στα

άκρα για τη συγκόλλησή τους. 

Η σχεδίαση του αναπτύγματος

του κώνου [σχ.1] είναι ένα

από τα δημοφιλή σχεδιαστικά

θέματα στα τεχνικά σχολεία.

Στο παράρτημα Α’

παρουσιάζεται η γραφική

μέθοδος σχεδίασης του

αναπτύγματος κόλουρου

κώνου με επίπεδο τομής

παράλληλο στη βάση του

κώνου. 

Στην περίπτωση που οι δύο

βάσεις του κώνου δεν είναι

παράλληλες, το πρόβλημα

γίνεται πιο σύνθετο αλλά η

λογική της σχεδίασης είναι η

ίδια.

Σχ.1 - Η
σχεδίαση του
αναπτύγματος
του κόλουρου
κώνου είναι η
πρώτη
προϋπόθεση για
την κωνική
διαμόρφωση


