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Titan – et fantastisk metall 
 Titanlegeringer kan bli nesten like harde som diamant og 

ha strekkfasthet på opptil 1400 MPa. 

 Titanlegeringer beholder styrken sin opp til 800 °C 

 E: 108 000 MPa 

 Meget god korrosjonsmotstand, motstandsdyktig mot de 
fleste kjemikalier 

 Meget god formbarhet 

 Titan veier 40 % mindre enn stål. Tetthet: 4510 kg/m3 

 Titan tåler svette og blir ikke avvist av kroppen 

 Titan er kostbart å kjøpe og kostbart å bearbeide. Pris for 
platemateriale: 

  Titan: kr. 235 pr. kg 

  Syrefast stål: Kr. 32 pr/ kg. 
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Titan ser ut som rustfritt stål. Dersom du sliper titan, gir det fra seg hvite stråler som 

avsluttes med glitrende gnister. Dersom du fukter en bit av titan og drar den over en 

glassplate, etterlater den seg en mørk stripe som ser ut som en blyantstrek.  

 

Den første sikre påvisningen av grunnstoffet titan ble gjort av den engelske presten 

Gregor i 1791 da han undersøkte mineralet rutil (titanoksid, TiO2). Tyskeren Martin 

Klaproth kalte det nye grunnstoffet opp etter titanene i gresk mytologi i 1795. 

Titanene var de første sønnene til Dmeter, ”Moder jord”.  

På 1800 – tallet forsøkte vitenskapsmenn forgjeves å utvinne metallet i større 

mengder. Den første som klarte det var luxemburgeren Wilhelm Kroll i 1937. Han 

omdannet først titanoksid til titan-tetraklorid, TiCl4. som deretter ble redusert til 

titan ved hjelp av magnesium eller natrium. Det er denne metoden som brukes 

fremdeles. 

 

Amerikanske og Sovjetrussiske vitenskapsmenn forsket enormt på titan under den 

kalde krigen, og metallet spilte en stor rolle i rustningskappløpet etter 2. 

verdenskrig. Etterspørselen var enorm. I 1955 etablerte amerikanerne et 

forskningsinstitutt i Ohio som utelukkende beskjeftiget seg med titan.  

Rutil, som fortsatt er det viktigste råstoffet for framstilling av titan, finnes i sand 

langs strendene i Australia og i Sierra Leone. Titan finnes også i mineralet ilmenitt 

(FeTiO3) som også kalles titanjernstein. Ilmenitt blir først og fremst brukt til å 

framstille titanoksid som blant annet brukes i hvitmaling og ikke til å framstille rent 

titan, men mange regner med at framtidig titanproduksjon vil basere seg på ilmenitt. 

 



Titan i fly 
 Forholdet styrke/ vekt er langt 

lavere enn stål og nikkelbaserte 
superlegeringer 

 Langt bedre 
utmattingsegenskaper enn 
aluminium. Brukes i hardt 
belastede styrkedeler som skott 
og rammer i kampfly 

 Bedre sigeegenskaper enn 
aluminium 

 Meget gode 
korrosjonsegenskaper i forhold 
til både aluminium og stål 

 Brukes der det er viktig å spare 
plass. Eksempel: Landingshjul  
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22 % av alt strukturmateriale 

i F-22 er titan 

747 inneholder 2,8 % titan 

777 Inneholder 8,3 % titan 

Kilde: Manufacturing Technology for 

Aerospace Structural Materials 
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Teknisk rent titan 

Rm (MPa) Rp0,2 A 

99,9 % Ti 240 150 50 % 

99 % Ti 600 500 25 % 

Forurensninger: oksygen, nitrogen, 
hydrogen, karbon og jern 

Små forurensninger gjør store endringer i teknisk rent titan 



Faser 

 Heksagonal struktur 
() ved 
romtemperatur, 
kubisk romsentrert 
struktur ( ) over 883 
ºC 

 Temperaturen der 
gitterstrukturen 
skifter mellom  og β 
kalles «beta transus-
temperaturen».  
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Hvordan legeringselementer virker 

 Legeringselementer som fører til at β-transus-
temperaturen øker, kalles -stabilisatorer. Aluminium, 
oksygen, nitrogen og karbon er eksempler på -
stabilisatorer.  

 Legeringselementer som fører til at beta transus-
temperaturen senkes, kalles β – stabilisatorer. De deles 
igjen inn i isomorfe legeringselementer, som har høy 
løselighet i titan, og eutektoide legeringselementer som 
har tendens til å danne intermetalliske forbindelser. De 
isomorfe legeringselementene er vanadium, molybden, 
niob og tantal. De eutektoide er mangan, krom, kobolt, 
jern, silisium, nikkel og kobber.  

 Tinn og zirkonium regnes som nøytrale 
legeringselementer, fordi de ikke endrer beta-
transustemperaturen nevneverdig. Disse 
legeringselementene brukes for å oppnå løsningsherding.  

 Titanlegeringene blir klassifisert etter hvor mye   og β 
som finnes i legeringen ved romtemperatur. Hovedtypene 
er –legeringer, nær -legeringer,  + β-legeringer og β-
legeringer.  
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-legeringer 
  - legeringene inneholder aluminium og 

tinn i fast løsning. Jo mer aluminium, desto 
høyere β-transustemperatur.  

 Herdemekanisme: Tinn og aluminium fører 
til løsningsherding. Kan ikke varmherdes. 

 Aluminiuminnholdet blir begrenset til 6 % 
for å hindre danning av en sprø, 
intermetallisk forbindelse (Ti3Al). 

 Eneste kommersielle  - legeringene er: 
TiAl5Sn2,5. Rp0,2 ligger på 800 MPa  

 Regnes som spesielt bestandig mot siging, 
og kan brukes i deler som skal tåle svært 
lave temperaturer. Medium styrke, medium 
formbarhet. Sveisbar. Fordi 
hovedlegeringselementet er aluminium, er 
tettheten lav. Brukes i dampturbinblader og i 
kompressorblad i gassturbiner på fly. 

 

 



Nær -legeringer 
 Inneholder 5-8 % aluminium, 

tinn, zirkonium og noen β-
stabiliserende elementer. 
Regnes som spesielt bestandig 
mot siging og blir derfor brukt i 
deler som skal tåle høye 
temperaturer. Kommersielle 
”nær -legeringer” er: 

 TiAl8Mo1V1 (Ti-811) som blir 
brukt i kompressorblader og 
hjul på fly når temperaturen 
ikke overstiger 425 ºC. 

 TiAl6Sn2,7Zr4Mo0,4Si0,45 
(Ti-1100) som er den mest 
sigebestandige titanlegeringen. 
Brukes i dampturbinblader og i 
kompressorblader i gassturbiner 
på fly. Rp0,2: 860 MPa. 
Bruddforlengelse: ca. 16 %. 
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 +  - legeringer 
 Når titan legeres med både 

aluminium og legerings-
elementer som stabiliserer , 
først og fremst vanadium, får 
vi +-legeringer.  

 +-legeringene er generelt 
sterkere enn nær α-
legeringene, men har ikke like 
gode egenskaper ved høy 
temperatur.  

 Ikke spesielt sveisbare, men 
formbarheten er god. 
Bruddforlengelsen er ca. 14 %. 

 Legeringen TiAl6V4 (Ti-64) er 
den mest brukte 
titanlegeringen. Den utgjør 
mer enn 50 % av markedet.  

 

 



Partikkelherding (STA) av +-

legeringer 
 Høyest styrke i +-legeringene 

oppnås med en partikkel-
herdingsprosess som består av 
innherding, bråkjøling og utherding 
(Solution Treatment and Aging).   

 Innherdingen: legeringen varmes 
opp til en temperatur som ligger 
over beta-transustemperaturen og 
holdes der en passende periode. 

 Bråkjøling fører til en nålestruktur 
som kalles titanmartensitt, ’. Det 
er en relativt svak fase, men 
gjennom en utherdingsprosess blir 
martensitten omdannet til partikler. 
Typisk Rp0,2 : 900 MPa   
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 - legeringer  Disse legeringene har  - 
struktur helt ned til 
romtemperaturen. Ved 
gløding dannes finfordelte  
- partikler som gjør disse 
legeringene enda sterkere enn 
 +  - legeringene.  

 Legeringen TiV10Al3Fe2 har 
strekkfasthet på 1220 MPa, 
flytegrense på 1150 MPa og 
god duktilitet ved 
romtemperatur. Legeringen 
blir brukt i spesielt utsatte 
styrkedeler på fly.  

 Ulempe: legeringene er tunge 

og lite varmebestandige.  
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Case: Kunstig hofte 
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Materialkrav 

 Implantater må være 
biokompatible 

 Materialene må være svært 
motstandsdyktige mot 
korrosjon 

 Min strekkfasthet: 500 MPa 

 Utmattingsfasthet: 400 MPa 

 Hardhetskrav 

 Formingsevne 

 Dagens: Ti6Al4V 
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Ortese 1 
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Ortese 2 


