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ΕΛΑΣΗ (rolling)

Η κατεργασία με την οποία επιτυγχάνουμε μείωση του πάχους ή μεταβολή των

διαστάσεων της διατομής ενός επιμήκους μεταλλικού τεμαχίου ονομάζεται

Έλαση (rolling).

Η μηχανική της έλασης είναι η εφαρμογή θλιπτικών τάσεων οι οποίες

εφαρμόζονται με τη βοήθεια ενός συστήματος- διάταξης ράουλων – τύμπανων

(rolls).

Η έλαση, είναι η κατεργασία που εφαρμόζεται κατά το 90% περίπου στην

παραγωγή των μετάλλων που παράγονται με μηχανουργικές διαδικασίες. Τη

συναντάμε για πρώτη φορά στα τέλη του 16ου αιώνα.

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα κατά κανόνα είναι η επίπεδη έλαση (flat rolling),

προϊόντα δηλαδή τα οποία είναι επίπεδα ελάσματα (plates) ή λεπτά ελάσματα

(sheets).

Τα ελάσματα  έχουν πάχος μεγαλύτερο από 6mm. Χρησιμοποιούνται σε όλες

σχεδόν τις μεταλλικές κατασκευές,  στην κατασκευή πλοίων,  λεβήτων,

γεφυρών,  μεγάλων βιομηχανικών κατασκευών κλπ. Τα πάχη τους φθάνουν ως

και 300 mm. Τα συνήθη πάχη που συναντάμε είναι από 6 έως 50 mm και

αναλυτικότερα για πάχη από 6-10 ανά ένα χιλιοστό από 10-22 ανά δυο χιλιοστά

Διαμόρφωση

Συμπαγούς

Υλικού
Η συνήθης πρακτική σ’ ότι αφορά την αρθογραφία τεχνικών

θεμάτων αναφέρεται και σωστά στην παρουσίαση κειμένων που

αφορούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Εδώ θα κάνουμε μια προσπάθεια αναφοράς σε ένα θέμα το οποίο

σπανίως σχολιάζεται ή περιγράφεται. Ο λόγος για την έλαση.
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και από 25-50 ανά πέντε χιλιοστά,  ενώ

για τα μεγαλύτερα πάχη έως 

τα 300mm η προμήθειά τους γίνεται

συνήθως κατόπιν παραγγελίας.

Τα λεπτά ελάσματα (sheets) έχουν

πάχος μικρότερο από 6mm.

Χρησιμοποιούνται στην

αυτοκινητοβιομηχανία, την ναυπηγική,

την κατασκευή δεξαμενών,  λεβήτων

οικιακής χρήσης καθώς και για

πλήθος οικιακών εφαρμογών.

Παραδοσιακά η αρχική μορφή του

υλικού που πρόκειται να υποστεί

έλαση είναι χυτό, επίμηκες μεταλλικό

κομμάτι, το οποίο ονομάζεται

πλίνθωμα ή χελώνα (ingot). H

πρακτική αυτή στις μέρες μας πλέον

έχει καταργηθεί και έχει

αντικατασταθεί από συνεχή χύτευση

και έλαση. 

με αποτέλεσμα την αύξηση της

αποδοτικότητας και την μείωση του

κόστους παραγωγής. Η έλαση

πραγματοποιείται κατ’ αρχήν σε

υψηλές θερμοκρασίες (hot rolling).

Κατά τη φάση αυτή, το αρχικό ψαθυρό

και πορώδες πλίνθωμα μετατρέπεται

σε κατεργασμένο υλικό, με κόκκους

μικρότερων διαστάσεων και με

βελτιωμένες ιδιότητες 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Στο σχήμα 1 φαίνεται η επίπεδη έλαση

(flat rolling). Ένα λεπτό έλασμα πάχους

h εισέρχεται στο άνοιγμα μεταξύ των

ραούλων (rool gap) και το πάχος του

μειώνεται σε h f  με τη βοήθεια δύο

περιστρεφόμενων

ηλεκτροκινούμενων ραούλων. Η

ταχύτητα του ελάσματος αυξάνεται

καθώς διέρχεται από το άνοιγμα,  με

τον ίδιο τρόπο που η ροή ενός υγρού

αυξάνει καθώς αυτό περνά από μια

στένωση ενός αγωγού.

(Σχήμα 1.)

Η ταχύτητα του ελάσματος,  από Vo

κατά την είσοδο, γίνεται Vf στην έξοδο

του ανοίγματος. Εφόσον η ταχύτητα

περιστροφής του ραούλου είναι

σταθερή, σημαίνει ότι υπάρχει μια

σχετική ολίσθηση μεταξύ των

ραούλων και του ελάσματος, κατά

μήκος του τόξου επαφής L. 

Σε κάποιο σημείο του τόξου επαφής,

το οποίο ονομάζεται ουδέτερο σημείο,

ή σημείο μη ολίσθησης (neutral point,

no-slip point), η ταχύτητα του

ελάσματος είναι ίση με τη ταχύτητα του

ραούλου. Πριν από αυτό το σημείο το

ράουλο κινείται με μεγαλύτερη

ταχύτητα από το έλασμα ενώ μετά από

αυτό το σημείο το έλασμα κινείται με
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Σχήμα 1


