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Η ελληνική μυθολογία έχει δώσει ονόματα σε όρους

πολλών  επιστημών. Στην περίπτωση του τιτανίου είναι

οι μυθικοί Τιτάνες που δάνεισαν το όνομά τους στο χη-

μικό στοιχείο που απομονώθηκε σε μεγάλη καθαρότη-

τα μόλις το 1910 (ανακαλύφθηκε το 1789). Ο λόγος που

δόθηκε η ονομασία αυτή στο μέταλλο αυτό είναι η με-

γάλη του αντοχή – περίπου όση του σιδήρου. Αν και εί-

ναι το τέταρτο μέταλλο σε ποσότητα στο φλοιό του

πλανήτη μας μόλις το 1950  άρχισε να αποκτά βιομηχα-

νικές εφαρμογές στις κατασκευές. Και τούτο παρά τις

εξαιρετικές του ιδιότητες που το κάνουν ιδιαίτερα χρή-

σιμο. 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 τοξικότητά του και φυσικά τη με-

γάλη του αντοχή. Για να καταλήξει στις εμπορικά αξιο-

ποιήσιμες χημικές συνθέσεις,  το τιτάνιο ξεκινά από τις

μορφές  με τις οποίες συναντάται συχνότερα στη φύ-

ση: το ρουτίλιο που είναι διοξείδιο του τιτανίου και τον

ιλμενίτη που είναι μικτό οξείδιο του σιδήρου και του τι-

τανίου. 

Από τότε όμως ξεκίνησε η διάδοσή του αρχικά σε αε-

ροπορικές κατασκευές και κατόπιν σε πολλές άλλες

[σχ.1]. Έτσι το συναντάμε όλο και συχνότερα σε καθη-

μερινές εφαρμογές.Το τιτάνιο το βρίσκουμε στο εμπό-

ριο σαν πρώτη ύλη στις μορφές που συνήθως βρίσκου-

με τα γνωστά εμπορικά κράματα, δηλαδή σε ράβδους

κυλινδρικές, τετραγωνικές, εξαγωνικές, σε σωλήνες,

σε κοιλοδοκούς. σε μεταλλικά φύλλα. Στις κατασκευές

με μεταλλικά φύλλα απαιτείται η σύνδεση μεταξύ τους

ώστε να μπορούν να δώσουν ένα ανθεκτικό και συχνά

στεγανό προϊόν. Ως μέθοδος σύνδεσης προτιμάται

στις περισσότερες εφαρμογές η συγκόλληση.

Σχήμα Β1: Συγκόλληση με προστατευτικό αέριο
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Συγκολλώντας
Τιτάνιο.

Το Τιτάνιο και τα κράματά του

είναι γενικά, σήμερα, εύκολο να

συγκολληθούν. Όταν η

συγκόλληση γίνεται σωστά

προκύπτει ραφή ελατή όσο το

υλικό βάσης και το ίδιο

ανθεκτική στη διάβρωση με

αυτό. Όταν όμως η συγκόλληση

είναι ελαττωματική

παρατηρούνται φαινόμενα

αστοχίας και αυξημένης

διάβρωσης.

Οι τεχνικές που

χρησιμοποιούνται για τη

συγκόλληση του Τιτανίου δεν

διαφέρουν από τις τεχνικές που

χρησιμοποιούνται για τα

υπόλοιπα υλικά της συντροφιάς

των μετάλλων με παρόμοιες

ιδιότητες: δηλαδή των

ανοξείδωτων χαλύβων και των

κραμάτων του Νικελίου. Το

Τιτάνιο όμως απαιτεί

μεγαλύτερη καθαριότητα στην

περιοχή της συγκόλλησης και

οπωσδήποτε καλύτερη

προστασία με αδρανές αέριο

από το οξυγόνο του αέρα. Η

προστασία αυτή δεν αρκεί να

καλύψει την ραφή της

συγκόλλησης αλλά και τις

γειτονικές περιοχές του

μετάλλου μέχρι η θερμοκρασία

τους να πέσει αρκετά (π.χ. κάτω

από 400°C). 

Το Τιτάνιο είναι δραστικό

μέταλλο και τείνει να σχηματίζει

ενώσεις με άλλα μέταλλα καθώς

και με το οξυγόνο, την υγρασία,

διάφορες ακαθαρσίες κλπ. Οι

ενώσεις αυτές κατά κανόνα

είναι εύθραυστες και για το

λόγο αυτό δεν συνιστάται η

συγκόλληση Τιτανίου με τα

περισσότερα από τα άλλα

μέταλλα. Εξαίρεση αποτελούν

το Ζιρκόνιο, το Ταντάλιο και το

Νιόβιο.

Επίσης η τάση του να αντιδρά

με προστατευτικά αέρια και

πάστες καθιστά ακατάλληλες

αρκετές μεθόδους

συγκόλλησης τόξου.

Παρά τις ιδιαιτερότητες και

δυσκολίες που παρουσιάζει η

συγκόλληση Τιτάνιου, πολλές

εταιρείες σήμερα εκτελούν ως

εργασία ρουτίνας συγκολλήσεις

Τιτανίου καλής ποιότητας και με

λογικό κόστος [σχ.2 ]

Το περιβάλλον στο
εργοτάξιο και το
εργοστάσιο

Το περιβάλλον όπου

εκτελούνται συγκολλήσεις

Τιτάνιου πρέπει να είναι καθαρό

και απαλλαγμένο από σκόνες,

βρωμιές, προϊόντα λείανσης,

κοπής με φλόγα κλπ. Στο

εργοστάσιο όταν απαιτείται

συγκόλληση Τιτάνιου σε

παραγωγική βάση είναι εύκολο

να απομονωθεί χώρος από

άλλες οχλούσες

δραστηριότητες.

Στο εργοτάξιο, όπου γίνεται

μεγάλος αριθμός

συγκολλήσεων, συνιστάται να

διαχωρίζεται ο χώρος

συγκόλλησης και να λαμβάνεται

πρόνοια ώστε να μην είναι

εκτεθειμένος σε ιπτάμενες και

μη ακαθαρσίες.

Τεχνικές
Συγκόλλησης
Τιτανίου

Το Τιτάνιο και τα κράματά του

συγκολλώνται στις βιομηχανικές

εφαρμογές, συνηθέστερα, με

τις μεθόδους συγκόλλησης TIG

και MIG 

Συγκόλληση TIG 

Ως συγκόλληση TΙG συχνά

αναφέρεται η

ηλεκτροσυγκόλληση τόξου με

ηλεκτρόδιο βολφραμίου και

Σχήμα 1: Στις
Θαλάσσιες
Πλατφόρμες άντλησης
πετρελαίου
χρησιμοποιείται
Τιτάνιο λόγω της
αντοχής του στη
διάβρωση


