
Κατεργασία Τιτανίου

πως σε πολλές τεχνολογικές εφαρμογές έτσι

και στις μεθόδους μηχανουργικής κατεργασίας

έδωσε μεγάλη ώθηση ο 2ος παγκόσμιος πόλε-

μος. Σαν να θέλει να επιβεβαιώσει τη ρήση «Πόλεμος

πάντων πατήρ», η ιστορία συνδέει τραγικές πολεμικές

συγκρούσεις με προόδους της επιστήμης και της τεχνολο-

γίας. Η αεροπορική βιομηχανία άλλαξε ουσιαστικά μορφή

κατά τα χρόνια του πολέμου αλλά και κατά τα χρόνια που

ακολούθησαν. Οι συνεχείς προσπάθειες για βελτίωση των

αεροσκαφών και των διαστημικών σκαφών έδωσαν σημα-

ντική ώθηση στην τεχνολογία των υλικών κατασκευής τους.

Εντυπωσιακή υπήρξε αρχικά η εξάπλωση της χρήσης του

Αλουμινίου και των κραμάτων του. Σε μερικές εφαρμογές

εμφανίστηκε ένα γνωστό μέταλλο αλλά χωρίς ιδιαίτερες βιο-

μηχανικές χρήσεις: το Τιτάνιο. Στις περισσότερες εφαρμο-

γές δεν μπόρεσε να εκτοπίσει το αλουμίνιο που εξακολου-

θεί να κατέχει την μερίδα του λέοντος. Σε πολλές περιπτώ-

σεις όμως οι απαιτήσεις της κατασ κευής ικανοποιούνται

καλύτερα με κράματα Τιτα νίου.  Μοιραία λοιπόν, άρχισε να

έρχεται συχνότερα στο προσκήνιο το ζήτημα της κατεργα-

σίας του Τιτανίου. Στο διάστημα αυτό από τη δεκαετία του

50 μέχρι σήμερα εξελίχθηκαν και οι μέθοδοι μηχανουργικής

κατεργα σίας. Ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του 80 οι εξελίξεις

απέκτησαν ταχύτατους ρυθμούς και έδωσαν και δίνουν

εντυπωσιακά αποτελέσματα. Από την κατάσταση αυτή ωφε-

λήθηκε και το κομμάτι της βιομηχανίας που ασχολείται με

την κατεργασία Τιτανίου, όπου κατά κανόνα οι απαιτήσεις

είναι αυστηρές. 

Σήμερα η κατεργασία του Τιτανίου και των κραμάτων του

[σχ.1] δεν παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες αρκεί να λαμβά-

νονται υπ' όψη οι ιδιότητές του και να χρησιμοποιείται ο

ενδεδειγμένος εξοπλισμός σε εργαλειομηχανές και κοπτικά

εργαλεία. Η επιλογή των κατάλληλων συνθηκών κοπής είναι

προϋπόθεση της επιτυχούς κατεργασίας.
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Χαρακτηριστικά που

δικαιολογούν την

εμπορική επιτυχία του

Τιτανίου 

Η ελληνική μυθολογία έχει δώσει

ονόματα σε όρους πολλών

επιστημών. Στην περίπτωση του

τιτανίου είναι οι μυθικοί Τιτάνες

που δάνεισαν το όνομά τους στο

χημικό στοιχείο που

απομονώθηκε σε μεγάλη

καθαρότητα μόλις το 1910.

(ανακαλύφθηκε το 1789). Ο

λόγος που δόθηκε η ονομασία

αυτή στο μέταλλο αυτό είναι η

μεγάλη του αντοχή – περίπου

όση του σιδήρου. Αν και είναι το

τέταρτο μέταλλο σε ποσότητα

στο φλοιό του πλανήτη μας μόλις

τη δεκαετία του ‘50 άρχισε να

αποκτά βιομηχανικές εφαρμογές

στις κατασκευές. Και τούτο παρά

τις εξαιρετικές του ιδιότητες που

το κάνουν ιδιαίτερα χρήσιμο,

δηλαδή:

• το μικρό του ειδικό βάρος –

4.5 gr/cm3 σε σύγκριση με το 7,6

gr/cm3 του σιδήρου- 

• την αντοχή του στη διάβρωση 

• τη μη τοξικότητα του και

φυσικά

• τη μεγάλη του αντοχή

Από τότε όμως ξεκίνησε η

διάδοσή του αρχικά σε

αεροπορικές κατασκευές και

κατόπιν σε πολλές άλλες.. Έτσι

το συναντάμε όλο και συχνότερα

σε καθημερινές εφαρμογές και

για τούτο πιστεύουμε ότι αξίζει

τον κόπο να ασχοληθούμε με

τους τρόπους και τις μεθόδους

μηχανουργικής κατεργασίας του. 

Το τιτάνιο το βρίσκουμε στο

εμπόριο σαν πρώτη ύλη στις

μορφές που συνήθως βρίσκουμε

τα γνωστά εμπορικά κράματα,

δηλαδή σε ράβδους κυλινδρικές,

τετραγωνικές, εξαγωνικές, σε

σωλήνες, σε κοιλοδοκούς κλπ.

Για να καταλήξει στις μορφές

αυτές το τιτάνιο ξεκινά από τις

μορφές  με τις οποίες

συναντάται συχνότερα στη φύση:

το ρουτίλιο που είναι διοξείδιο

του τιτανίου και τον ιλμενίτη που

είναι μικτό οξείδιο του σιδήρου
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Σχήμα 2. Η

διαδικασία

παραγωγής του

τιτανίου και των

κραμάτων του


