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Στο μαχητικό

αεροσκάφος SR-71,

γνωστό στην ιστορία ως

«Μαύρο Πουλί»(

Blackbird)

χρησιμοποιήθηκε

ευρέως το τιτάνιο στην

κατασκευή του

πλαισίου του, εξαιτίας

των μεγάλων

θερμοκρασιών που

αναπτύσσονται από τη

συμπίεση του αέρα.

1. Εισαγωγικά Στοιχεία.

Λόγω της χαμηλής του

πυκνότητας, της υψηλής αντοχής

του και της μεγάλης σε

διάβρωση αντίστασης, το

τιτάνιο χρησιμοποιείται ολοένα

και περισσότερο σε

βιομηχανικές εφαρμογές και σε

τμήματα που αποτελούν δομικά

στοιχεία ενός μηχανολογικού

συγκροτήματος (ενός

αεροσκάφους για παράδειγμα).

Το τιτάνιο έχει περίπου 30%

μεγαλύτερη αντοχή από αυτή

του χάλυβα, αλλά είναι 50%

πιο ελαφρύ. Σε σχέση με το

αλουμίνιο, είναι 60% βαρύτερο

και δύο φορές πιο ισχυρό ως

προς την αντοχή του. 

Η αεροπορική βιομηχανία είναι

ένα πεδίο που χρησιμοποιεί ως

επί το πλείστον  το τιτάνιο ως

υλικό για τα περισσότερα από

τα προϊόντα που παράγει και

κατασκευάζει. Το τιτάνιο

βρίσκει εφαρμογές σε τεμάχια

Το ΤΙΤΑΝΙΟ και οι
μηχανουργικές του
κατεργασίες



σκελετών αεροσκαφών και

διάφορα παρελκόμενα

εξαρτήματα κινητήρων (τα

οποία υπόκεινται σε

θερμοκρασίες άνω των 1100

°F), και σε άλλα βασικά δομικά

τμήματα. Σαν κράμα μπορεί να

περιέχει διάφορα άλλα

(σιδηρούχα και μη) στοιχεία

όπως σίδηρο, αλουμίνιο,

μολυβδαίνιο, κλπ ώστε να

αυξηθεί η αντοχή του, να

αντέχει σε μεγάλες

θερμοκρασίες, και πάντα με το

μικρότερο δυνατό βάρος. Η

διάβρωσή του παρουσιάζεται

σαν ένα λεπτό στρώμα οξειδίου

στην επιφάνειά του το οποίο το

προφυλάσσει από την

περαιτέρω οξείδωσή του στο

εσωτερικό. Κάτι αντίστοιχο

συμβαίνει και στο αλουμίνιο.

Οι μηχανουργικές κατεργασίες

των κραμάτων τιτανίου

απαιτούν ελαφρώς υψηλότερες

τιμές κοπτικών δυνάμεων από

εκείνες που χρειάζονται τα

κράματα χαλύβων ανάλογης

σκληρότητας λόγω των

ιδιαίτερων μεταλλουργικών

χαρακτηριστικών τους. Όταν οι

συνθήκες κοπής καθώς και η

αλληλουχία φάσεων

κατεργασιών επιλεγούν και

υπολογιστούν κατάλληλα για

κάποιο συγκεκριμένο κράμα,

τότε μπορεί να επιτευχθεί

λογικός-επιθυμητός ρυθμός

παραγωγής καθώς και

αποδεκτές τιμές του κόστους. 

Φαίνεται ότι με την εφαρμογή

των κατεργασιών υψηλών

ταχυτήτων (high-speed

machining) δεν έχουν λυθεί εξ’

ολοκλήρου ορισμένες

δυσκολίες που παρουσιάζονται

στις μηχανουργικές κατεργασίες

των κραμάτων τιτανίου. Έτσι,

παρουσιάζεται και η ανάγκη

ανάπτυξης κοπτικών εργαλείων

από νέα ανθεκτικά υλικά.

Φυσικά, για να τεκμηριωθούν

οι δυσκολίες που καθιστούν τα

κράματα τιτανίου

δυσκατέργαστα υλικά, θα

πρέπει να αναφερθεί κανείς

στις διάφορες ιδιότητες του

υλικού αυτού.

2. Φυσικές, Χημικές,

και Μηχανικές ιδιότητες

Τιτανίου.

• Το τιτάνιο είναι

δυσθερμαγωγό υλικό (κακός

αγωγός της θερμότητας). Όντας

τέτοιο, δεν επιτρέπει τη

γρήγορη απαγωγή της

θερμότητας που αναπτύσσεται

κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης

του υλικού με αποτέλεσμα η

τελευταία να συσσωρεύεται

στην κοπτική ακμή (ή ακμές) του

εργαλείου και κατ’ επέκταση

στο ΄΄πρόσωπό΄΄ του (tool-face).  

• Το τιτάνιο έχει αρκετά

χαμηλό μέτρο ελαστικότητας,

και γι΄αυτό παρουσιάζει
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Διάγραμμα 1: Διάρκεια ζωής κοπτικού εργαλείου – Ταχύτητα κοπής.


