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بسم اهلل الرحمن الرحیم
تیتانیم یک فلز واسطه ی براق نقره ای . است۲۲و عدد اتمی TIتیتانیم یک عنصر شیمیایی با نماد 

زآب این فلز به شدت در برابر خوردگی در آب دریا، تی. رنگ است، چگالی کم و مقاومت باالیی دارد

.سلطانی و کلر مقاوم است

شناسایی شد؛ ۱۷۰۱از سوی ویلیام گرگور در سال بریتانیا تیتانیم نخستین بار در کورنوال 

. خاب شدر یونان انتنام این عنصر از سوی مارتین هاینریش کالپروت از روی تیتان از اساطی

زمین سته پواین کانی ها در . این عنصر در بسیاری کانی ها بویژه روتیل و ایلمنیت وجود دارد

 ها، آب موجودات زنده، سنگهمه و سنگ کره پراکنده اند؛ عالوه بر این تیتانیم تقریباً در 

را از فرایند هانتر می توان تیتانیمکرالو با کمک هر دو فرایند . بدن و خاک ها حضور دارد

. سنگ معدنش بدست آورد

ست معروف اتالیفراوان ترین ترکیب تیتانیم، دی اکسید تیتانیم است که یک فوتوک

ات تیانیم دیگر ترکیباز . است و از آن در تولید رنگدانه های سفید استفاده می شود

اشاره کرد که از آن در تولید مواد دودزا ( TICL۴)می توان به تتراکلرید تیتانیم یا 

هم به ( TICL۳)یا  (III)همچنین کلرید تیتانیم . و فروکافت بهره برده می شود

.عنوان فروکافت در تولید پلی پروپیلن مورد استفاده قرار می گیرد

د تا ماده ای سخت تر و می توان تیتانیم را با آهن، آلومینیم، وانادیم و مولیبدن، آلیاژ کر

ک و فضاپیما، سبک تر بدست آورد که در ساخت سامانه های هوایی مانند موتور جت، موش

نفتی، کارخانه های -شیمیایی و شیمیایی)کاربردهای نظامی و فرایندهای صنعتی 

خودروسازی، کشاورزی و ساخت اندام های مصنوعی، ...( نمک زدایی، کاغذ و 

زی درون کاشت درون کاشت های استخوانی، ابزارهای دندان پزشکی و ریشه درمانی، برسا

.بکار برده شود... دندانی، کاالهای ورزشی، گوهرسازی، گوشی همراه و 

ن نسبت مقاومت در برابر خوردگی و داشتن باالتری: مهم ترین ویژگی های این فلز عبارتند از

ز دیگری تیتانیم در هنگامی که هنوز با فل. مقاومت به چگالی در برابر دیگر عناصر فلزی

و پنج ایزوتوپ دگرشکلی دو .داردآلیاژ نشده، مقاومتی برابر با فوالد و چگالی کمتر از آن 

از ٪۷۳٫۸با فراوانی طبیعی ۴۸TIبرای این عنصر وجود دارد که ۵۰TIتا ۴۶TIطبیعی از 

و برابر دارند با اینکه تیتانیم و زیرکونیم تعداد الکترون های ظرفیت. سایرین فراوان تر است

فیزیکی شیمیایی ودر یک گروه جدول تناوبی قرار دارند با این حال در بسیاری ویژگی های

.متفاوت اند
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فیزیکیویژگی های 

ی فلزتیتانیوم . تیتانیم فلزی است که به نسبت باالی مقاومت به وزن شناخته شده است

این فلز . است( اکسیژنبه خصوص در محیط بدون )قوی با چگالی کم و کامالً شکل پذیر 

درجه ۱۶۵۰بیش از )ذوب تیتانیم نسبتاً باال نقطه . است( سفید براق)براق و به رنگ سفید 

است این ویژگی باعث می شود که از آن به عنوان فلز دیرگداز ( فارنهایت۳۰۰۰سانتیگراد یا 

تاً از لحاظ مغناطیسی پارامغناطیس است و رسانایی الکتریکی و گرمایی نسب. استفاده شود

.کمی دارد

۴۳۴مقاومت کششی نهایی در حدود ( درصد خلوص۹۹٫۲)آلیاژهای تجاری تیتانیم 

دارند که برابر با آلیاژهای کم مقاومت تر فوالد است ( پوند بر اینچ مربع۶۳۰۰۰)مگاپاسکال 

سنگین تر است اما بیش از ٪۶۰تیتانیم نسبت به آلومینیم . که البته چگالی کمتری دارد

-۶۰۶۱دو برابر مقاومت بیشتری نسبت به پرکاربردترین آلیاژ آلومینیم یعنی  T6 برخی .دارد

این رسیده اندبا مگاپاسکال هم ۱۴۰۰به مقاومت کششی  BETA Cآلیاژهای تیتانیم مانند 

.سانتیگراد مقاومت خود را از دست می دهددرجه ۴۳۰حال تیتانیم در اثر گرمای بیش از 

ٔ  د و رسانندهتیتانیم به سختی برخی فوالدهای گرماداده نیست، ویژگی آهنربایی ندار

برای کاربرد این فلز در صنعت باید به هشدارهای مربوط به سایش . ضعیف گرما و برق است

. اسب، توجه کردمواد در صورت استفاده نکردن از ابزارهای تیز و روش های سرد کردن من

که تضمین مانند آنچه که از فوالد ساخته می شود، تیتانیم هم یک حد خستگی دارد

آلیاژهای تیتانیم . می کند در برخی کاربردها تا کجا می توان به بازدهی مواد اعتماد کرد

کمتری ویژه نسبت به بسیاری مصالح سازه ای مانند آلومینیم و فیبر کربن از سختی 

.برخوردار است

ویژگی های کلی
عدد، نماد، نام Ti،22تیتانیم، 

انگلیسیتلفظ به  /taɪˈteɪniəm/

tye-TAY-nee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه فلزات واسطه

بلوک، دوره، گروه ۴,۴ ,d

جرم اتمی استاندارد 47.867 g·mol−

آرایش الکترونی &#91;Ar&#93; 3d2 4s2

الیهبه الکترون (تصویر)۲, ۱۰, ۸, ۲

ویژگی های فیزیکی
حالت جامد

(دمای اتاقنزدیک به )چگالی 4.506 g·cm−۳

نقطه ذوبمایع در چگالی 4.11 g·cm−۳

نقطه ذوب 1941 K, 1668 °C, 3034 °F
نقطه جوش 3560 K, 3287 °C, 5949 °F

گرمای هم جوشی 14.15 kJ·mol−1

گرمای تبخیر 425 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی 25.060 J·mol−۱·K−۱
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