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EL TITANI, UN DELS METALLS DE FUTUR
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El titani és un element químic de nombre atòmic 22 i símbol Ti de 
caràcter metàl·lic que forma part del quart grup de transició, 
antigament IVb., amb una  configuració electrònica 
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Es tracta doncs d'un metall de transició de color gris, baixa densitat i
alta duresa, amb una gran resistència a la corrosió per part de l'aigua
de mar, de l'aigua règia i del clor. Els estats d'oxidació més comuns
són (+4) en el diòxid de titani i en el titanat de ferro(II) i també el (+2)
i el (+3)

El metall fou descobert l'any 1791 per William Gregor, trobant-se a la
natura entre d'altres en els minerals rutil (TiO2) i ilmenita (FeO·TiO2),
sent el material més comú el diòxid de titani, emprat com a pigment
blanc.

El titani és un metall de transició abundant en l'escorça 
terrestre; es troba, en forma d'òxid, en l'escòria de certs 
minerals de ferro i en cendres d'animals i plantes. 

El metall és de color gris fosc, de gran duresa, resistent a 
la corrosió i de propietats físiques semblants a les de 
l'acer; s'usa en la fabricació d'equips per a la indústria 
química i, aliat amb el ferro i altres metalls, s'empra en la 
indústria aeronàutica i aeroespacial.

El metall s'obté pel mètode de Kroll del 1946, segons les 
reaccions:

TiO2+ 2Cl2+2C→TiCl4+ 2CO

TiCl4+2 Mg →Ti + 2MgCl2

que consisteix en la reducció del tetraclorur de titani  
obtingut per reacció del diòxid de titani  amb carbó i clor a 
uns 800ºC - 1000ºC, amb magnesi fos i atmosfera inert  
d'argó.

El TiCl4 obtingut es purifica mitjançant destil·lació 
fraccionada, procés emprat en química per a separar 
mescles homogènies de líquids per medi de la calor. 

Després es redueix el TiCl4 amb magnesi (mètode Kroll) o 
amb sodi (mètode Hunter)

El titani així obtingut, en forma d'esponges 
metàl·liques, desprès es fonen per obtenir els 
lingots del metall i es purifica per la lixiviació 
amb HCl diluït. Per la seva banda, el clorur de 
magnesi acaba sent reciclat electrolíticament

Així mateix la biocompatibilitat  amb estructures òssies 
i dentàries el fan un material idoni per a molts tipus de 
pròtesi com la de maluc i recobriments d´objectes  
diversos  com ara els rellotges passant per quadres de 
bicicletes d´alta gamma, així com  l´estructura 
d´edificis

Però probablement és en la indústria aeronàutica i en la construcció com
ara el museu Gugenheim on el metall i els seus aliatges troben més
aplicacions, per la seva lleugeresa i la resistència a les altes temperatures
i a la corrosió i també en la implantació de pròtesi com ara les dentals per
la seva lleugeresa i la resistència a les altes temperatures i a la corrosió
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